ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»«Αγωνιστική Ενιαία
Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ∆ικαστικοί
Υπάλληλοι
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΣΤΙΣ 29‐11‐2012
ΚΑΙ……
«ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 29‐11‐2012, ουσιαστικά το πρώτο μετά τη
συγκρότηση σε σώμα, κληθήκαμε σε συνεδρίαση από το Προεδρείο χωρίς να υπάρχει
ημερησία διάταξη και θεματολογία για συζήτηση…..
Παρά ταύτα, εμείς, όπως είχαμε δεσμευτεί και στις προηγούμενες ανακοινώσεις
μας, αντιμετωπίζοντας με τη δέουσα σοβαρότητα τα προβλήματα του Κλάδου και
σεβόμενοι τους συναδέλφους, διατυπώσαμε έγκαιρα και μάλιστα δημοσιοποιήσαμε πριν
τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στο site της ΟΔΥΕ, μια σειρά από προτάσεις τόσο για την λειτουργία
του Δ.Σ. όσο και για τον προγραμματισμό δράσεων και κινητοποιήσεων του Κλάδου για το
προσεχές χρονικό διάστημα!
Ουσιαστικά όλη η συνεδρίαση του Δ.Σ. αναλώθηκε σε συζήτηση και αντιπαράθεση
επί των δικών μας προτάσεων! Ας είναι και έτσι, αν αυτό τελικά αποβαίνει προς όφελος του
Κλάδου ……….
Επί της ουσίας τώρα των θεμάτων που συζητήθηκαν, σύμφωνα με τις προτάσεις
που καταθέσαμε:

Α )ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Για τις Ανοικτές συνεδριάσεις του Δ.Σ. με έγκαιρη γνωστοποίηση(από το site) των
συνεδριάσεων‐θεμάτων ημερησίας διάταξης του Δ.Σ. και δημοσιοποίηση των πρακτικών:
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ!
Μένει να δούμε πότε το Προεδρείο του Δ.Σ. θα το κάνει πράξη!;
2. Για την καθιέρωση τηλεσυνεδριάσεων του Δ.Σ. για ελάσσονος σημασίας ζητήματα,
προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα μετακίνησης:
ΔΕΝ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ, με το σκεπτικό ότι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε σήμερα εάν
αυτός ο τρόπος συνεδρίασης αποβαίνει οικονομικότερος.
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3. Για τον περιορισμό των εξόδων μετακίνησης και διαμονής και έλεγχο των
μετακινήσεων: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ.
4. Για τη μείωση της συνδρομής των μελών στα 3€ με επιμερισμό: 1,5€ για τους
Συλλόγους, 1 € για την ΟΔΥΕ και 0,5 € για την ΑΔΕΔΥ:
ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (την πρόταση για μείωση της συνδρομής υποστήριξε μόνο
η παράταξή μας), με τη δικαιολογία ότι τα 4€ αποτελούν απόφαση του συνεδρίου και δεν
μπορεί το Δ.Σ. να την αναιρέσει, λες και θα υπήρχε αντίδραση από τους συναδέλφους αν
αποφασίζαμε ομόφωνα σ΄ αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία να μειώναμε τη
συνδρομή στα 3 €.
5. Για επανεκλογή του Ταμία με επιλογή για τη θέση μέλους του Δ.Σ. που διαμένει στην
Αθήνα, ώστε να περιοριστούν τα έξοδα:
ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, με δική μας πρωτοβουλία, από τη στιγμή που οι
υπόλοιπες παρατάξεις ήταν κατηγορηματικά αντίθετες σ΄ αυτό και το συνέδεσαν με
αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του νυν ταμία, ενώ εμείς πότε δεν θέσαμε τέτοιο θέμα
και μάλιστα τους εξηγήσαμε και τους ζητήσαμε να προτείνουν οποιονδήποτε για ταμία
αρκεί να είναι κάτοικος Αθήνας, ώστε να μη χρειάζεται για… ψύλλου πήδημα να
μετακινείται χρεώνοντας το Ταμείο της ΟΔΥΕ με 300‐500 €.
6. Για διαπαραταξιακή εκπροσώπηση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στους Πρωτοβάθμιους
Συλλόγους τουλάχιστον της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης:
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ‐ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Δυστυχώς και ως προς αυτές τις προτάσεις μας, ειδικά το προεδρείο του Δ.Σ., ήταν
ανέτοιμο στο να πάρει θέση ή να εκφέρει τεκμηριωμένη άποψη‐αντίλογο. Μια γενικόλογη
και καθαρά φιλολογική θετική προσέγγιση διατύπωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και τίποτε
περισσότερο. Μάλιστα δεν έδειξε το Προεδρείο να παίρνει χαμπάρι ή τέλος πάντων να
ιδρώνει το αυτί τους όταν μέσα και από τις τοποθετήσεις μας στο Δ.Σ. τονίσαμε την
αναγκαιότητα επιτάχυνσης των κρίσεων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τις θέσεις ευθύνης
(Προϊσταμένων και Τμηματαρχών), εκεί όπου για μεγάλο χρονικό διάστημα της θητείας
έχουν οριστεί ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ προσωρινοί αναπληρωτές! Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό
ήταν από άγνοια του θέματος και δεν συνδέεται με την παρουσία στο 5μελές υπηρεσιακό
συμβούλιο του Αρείου Πάγου του Προέδρου και Γραμματέα της ΟΔΥΕ!...Ούτε όμως στο
θέμα της αναβολής της μεταφοράς αρμοδιότητας Εκουσίας στα Ειρηνοδικεία, υπήρξε
σαφής και υπεύθυνη θέση από το Προεδρείο και έτσι το θέμα ούτε καν τέθηκε σε
ψηφοφορία. Τέλος ούτε καν ασχολήθηκαν με την πρότασή μας για διεκδίκηση του
επιδόματος των 150 €, που το προβλέπει το νέο μισθολόγιο καθώς και με την πρόταση για
διεκδίκηση σε μόνιμη βάση υπερωριών 20 € τον μήνα, ποσό λογικό και εφικτό.
Είναι άκρως ανησυχητικό για τον Κλάδο σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή των
διεκδικήσεών μας και των κινητοποιήσεων που υποτίθεται ότι προετοιμάζουμε να μην
υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο – εισήγηση προς τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους ενόψει
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μάλιστα των Γενικών Συνελεύσεων της 11‐12‐2012. Και απ΄ ότι φαίνεται ήδη οι
Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι ο ένας μετά τον άλλο δείχνουν να παίρνουν την κατάσταση στα
χέρια τους και να αποφασίζουν κινητοποιήσεις, ζώντας στο πετσί τους τα προβλήματα και
έχοντας επίγνωση της τραγικής πραγματικότητας που βιώνουμε στους χώρους δουλειάς.
Ενδεικτικό πάντως της καίριας παρέμβασής μας μέσα από τις προτάσεις που διατυπώσαμε
ήταν το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. υπήρξε τηλεφωνική
παρέμβαση‐πρωτοβουλία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα των «εξόδων
κίνησης» των Επιμελητών και το Δ.Σ. εισηγήθηκε ουσιαστικά αυτό που είχαμε προτείνει με
το κείμενο των θέσεών μας, δηλαδή να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στη διάταξη που
αναφέρει τα έξοδα κίνησης των επιμελητών, με ΑΠΑΛΟΙΦΗ της φράσης: «….ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ…».
Αλλά ακόμα και για το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων του Κλάδου ουσιαστικά
υιοθετήθηκε το πλάνο που προτείναμε, δηλαδή Γενικές Συνελεύσεις στους Πρωτοβάθμιους
Συλλόγους, στις 11‐12‐2012 μέσα από μια 3ωρη διακοπή ώστε να αποφασιστούν μορφές
δράσεων από το νέο έτος (Γενάρη 2013).
Εμείς πάντως, πιστεύοντας ότι οι θέσεις‐ προτάσεις που διατυπώσαμε είναι στην
κατεύθυνση του να διεκδικήσουμε με αξιώσεις τόσο σε θεσμικά όσο και σε οικονομικά
αιτήματα, θα προσπαθήσουμε να τα προωθήσουμε και να τα αναδείξουμε στις προσεχείς
δράσεις του Κλάδου , αφού τύχουν επεξεργασίας και βελτίωσης είτε στις Συνελεύσεις της
11‐12‐2012 είτε με τη φυσική μας παρέμβαση στους χώρους δουλειάς όπου βιώνουμε στην
πράξη όλα τα προβλήματα.
Η διαρκής ετοιμότητά μας και οι συνεχείς πρωτοβουλίες μας θα είναι η μόνιμη
στάση μας μέσα στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε τις
δημοκρατικές διαδικασίες λειτουργίας του Δ.Σ., αλλά και τη διαφάνεια‐ενημέρωση προς
όλους τους συναδέλφους για το κάθε θέμα μικρό ή μεγάλο γιατί έτσι επιβάλλει η σωστή
λειτουργία ενός συνδικαλιστικού οργάνου.

Μας δημιουργεί πάντως ιδιαίτερο προβληματισμό το γεγονός πως
υπάρχουν δείγματα γραφής από τις πρώτες κιόλας μέρες θητείας του νέου
Προεδρείου που δείχνουν μια προσπάθεια στέρησης της ενημέρωσης προς τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. (π.χ. ταξίδι Γραμματέα ΟΔΥΕ στις Σέρρες, άραγε με τίνος
έξοδα; ενώ υπάρχουν 4 μέλη του Δ.Σ. που κατοικούν στη Βόρεια Ελλάδα), αλλά και
φίμωσης της ελεύθερης έκφρασης των φυσικών μελών (βλέπε κατάργηση της
στήλης ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΛΗ, από το site της ΟΔΥΕ ‐ που αποφασίστηκε με συνοπτικές
διαδικασίες προς το τέλος στην συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 29‐11‐2012 και με
απουσιάζοντα 5 μέλη του Δ.Σ.). Για το θέμα μάλιστα αυτό καλούμε άμεσα το
Προεδρείο του Δ.Σ. να επαναφέρει τη σχετική στήλη και μέχρι να το πράξει αυτό
εμείς δίνουμε τη δυνατότητα σε όποιο φυσικό μέλος το επιθυμεί να εκθέσει
δημόσια τις απόψεις του για κάθε θέμα μέσα από τη δική μας στήλη:
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - "ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ."
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, αρκεί να είναι επώνυµα-ενυπόγραφα.
3

Είναι προφανές ότι η τρόϊκα του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ(∆ΑΚΕ-ΑΣΚΠΑΜΕ), βλέποντας ότι δεν έχει ανταπόκριση στα µέλη - συναδέλφους η
προσπάθειά της µε συµψηφισµούς και τακτικές συµµαχίες να µας αποκλείσει
από τις διαδικασίες και να φιµώσει τις όποιες φωνές αντίδρασης, µεταχειρίζεται
κάθε µέσον αρκεί να µη φανεί η αλήθεια προς τα έξω!....Στα πλαίσια αυτά
εντάσσεται και η λυσσαλέα ανακοίνωση - επίθεση του ΠΑΜΕ προς το
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, µέσα από το site της Ο∆ΥΕ.
Εµείς όµως δηλώνουµε ξεκάθαρα προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν θα
αφήσουµε κανέναν να χρησιµοποιήσει τον Κλάδο προς ικανοποίηση των όποιων
κοµµατικών ή παραταξιακών παιχνιδιών του.
Οι συνάδελφοι έχουν και κρίση και µνήµη και θυµούνται πολύ καλά ότι
αυτοί που σήµερα είναι µια γροθιά στο Προεδρείο είναι οι ίδιοι που βρίσκονται
στο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ εδώ και πάνω από µια δεκαετία και έφεραν τον Κλάδο στη
σηµερινή ανυποληψία!

Αθήνα 11 Δεκέμβρη 2012
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