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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ
Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ και Ο∆ΥΕ:
Ευρισκόµενοι σε µια παρατεταµένη περίοδο, όπου οι µνηµονιακές υπαγορεύσεις
µετέτρεψαν το σύνολο των εργαζοµένων σε πειραµατόζωα ενός οικονοµικοπολιτικού
συστήµατος που βάζει στην κορυφή και σε πρωτεύουσα θέση το κέρδος και
υποβαθµίζει τον άνθρωπο ως φυσική οντότητα , είµαστε αναγκασµένοι να παλεύουµε
καθηµερινά για να διαφυλάξουµε όσα από τα κεκτηµένα έχουν αποµείνει όρθια. Και
µάλιστα σε µία χώρα που ο λαός της παρά της δύσκολες καταστάσεις που του έχουν
επιβάλει να ζήσει, µε την γενναιότητα του αποδεικνύει το µεγαλείο της ψυχής του,
όπως καθηµερινά εκδηλώνεται µε τις δράσεις συµπαράστασης και αλληλεγγύης στο
δράµα των χιλιάδων προσφύγων που βρίσκουν όαση ελπίδας στο φιλόξενο τόπο µας,
όταν την ίδια στιγµή, άλλοι λαοί, πειθήνια όργανα του διεθνούς καπιταλιστικού
συστήµατος, µε τρόπο φασιστικό τους διώχνουν και τους «φορτώνουν» στη
δοκιµαζόµενη χώρα µας.
Εδώ και 1,5 χρόνο, δηλαδή έχοντας διανύσει περίπου τα ¾ της τωρινής
θητείας του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, προσπαθούµε συµµετέχοντας στο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ µέσα
από τις θέσεις του Προεδρείου, να πετύχουµε το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα για τον
Κλάδο.
∆υστυχώς σ΄ αυτόν τον αγώνα το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ που στηρίζεται όλο
αυτό το διάστηµα µόνον από την παράταξή µας και την παράταξη της Αλληλεγγύης,
είχε ένα διµέτωπο αγώνα και θεωρούµε ότι µέχρι σήµερα τον έχει φέρει σε πέρας µε
σηµαντικά κέρδη.
Ο αγώνας µας δεν ήταν µόνο απέναντι στα προβλήµατα, στις διεκδικήσεις και
στην επιτακτική ανάγκη να δροµολογηθούν λύσεις, αλλά και απέναντι στον διαρκή
υπόγειο πόλεµο των παρατάξεων που µέχρι σήµερα δεν ήθελαν να µπουν στο
Προεδρείο και είχαν επιδοθεί σε ένα παθητικό αντιπολιτευτικό ρόλο εµφανιζόµενοι
ως κοµήτες για να καταγγείλουν, να παραπλανήσουν και να διχάσουν τους
συναδέλφους.

Κάποιοι από τους συνδικαλιστές των παρατάξεων αυτών , µη δεχόµενοι ότι
έχασαν την καρέκλα τους (λες και την είχαν µόνιµη), επιδόθηκαν σε ένα πόλεµο
φθοράς και απαξίωσης του Προεδρείου, από την πρώτη κιόλας µέρα που
συγκροτήθηκε το νέο ∆.Σ.
Όλο αυτό το διάστηµα επιλέξαµε συνειδητά να µην απαντάµε στον πόλεµο
αυτό και να προσπαθούµε δουλεύοντας αθόρυβα, µε συνέπεια και πρόγραµµα να
δροµολογούµε λύσεις στα όντως πολύ σοβαρά προβλήµατα του Κλάδου.
Όµως σήµερα, µε αφορµή και την συµπλήρωση του Προεδρείου του ∆.Σ., που
έγινε πρόσφατα, µε την συµµετοχή των ∆ΑΚΕ, Αγωνιστικής Συσπείρωσης (πρώην
ΠΑΜΕ και µέρους της ΑΣΚ) αλλά και της ΑΣΚ, θεωρούµε καθήκον µας να
τοποθετηθούµε για το σύνολο των εξελίξεων που αφορούν τον Κλάδο.
Β) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ:
∆υστυχώς ο δρόµος των µνηµονίων που και η σηµερινή κυβέρνηση
ακολουθεί, δεν επιτρέπει αισιόδοξες προσµονές , και εφησυχασµούς. Παρά το
γεγονός αυτό, το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ έχει δηµιουργήσει

ένα δίαυλο υγιούς και

διαρκούς επικοινωνίας µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
αρµόδιο για τα θέµατα των ∆ικαστικών Υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτής της
συνεργασίας, παλέψαµε και πετύχαµε:
•

Την προώθηση των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων
µας στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, προκειµένου να σταµατήσει πλέον το
«εγκληµατικό πραξικόπηµα» των προηγούµενων διοικήσεων και του
Υπουργείου και της Ο∆ΥΕ, που έφεραν τον Κλάδο για πέντε ολόκληρα
χρόνια να έχει διορισµένους - δοτούς πλέον εκπροσώπους στα υπηρεσιακά
συµβούλια, να µην προχωρούν οι διαδικασίες κρίσεων σε θέσεις ευθύνης
και να γεµίσουν οι υπηρεσίες µε πράξεις ανάθεσης αναπληρωτών
προϊσταµένων σε ∆ιευθύνεις και Τµήµατα.

•

Την εξαίρεσή µας από το σύστηµα αξιολόγησης του υπόλοιπου
∆ηµόσιου Τοµέα και την προώθηση µέσα από τους δικούς µας
Κώδικες, των δικών µας κανόνων αξιολόγησης και επιλογής
Προϊσταµένων οργανικών µονάδων.

•

Τον διορισµό των 115 συναδέλφων που προέρχονταν από την
κινητικότητα, για τους οποίους η ένταξή τους στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες
είχε βαλτώσει από την προηγούµενη διοίκηση του Υπουργείου.

•

Την ισότιµη ένταξη των συναδέλφων Ι∆ΑΧ στους ∆ικαστικούς

Υπαλλήλους µε την επισηµοποίηση της ένταξής τους από τα
Υπηρεσιακά Συµβούλια, αλλά και µε την συµµετοχή τους στις εκλογές
ως ∆ικαστικών Αντιπροσώπων. Μένει σε εκκρεµότητα και αποτελεί
διαρκές αίτηµά µας η µονιµοποίησή τους ως ∆ικαστικών Υπαλλήλων.
•

Την προκήρυξη του διαγωνισµού για την πρόσληψη 690 ∆ικαστικών
Υπαλλήλων

και επιπλέον 150 υπαλλήλων Πληροφορικής, όπου οι

διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και ο µόνος λόγος που δεν έχει βγει
ακόµα η προκήρυξη από το ΑΣΕΠ είναι κάποια διαδικαστικά ζητήµατα
που έχουν να κάνουν µε την ποσόστωση των θέσεων για ειδικές
κατηγορίες (αφορά το Υπουργείο Εργασίας). Στο σηµείο αυτό οφείλουµε
να αναφέρουµε την προσωπική ενασχόληση µε το θέµα αυτό των µελών
του Προεδρείου. Ακόµα και η σχετική επιτροπή που λειτούργησε µε την
εµπειρία της συνέβαλε τα µέγιστα ώστε η κατανοµή των θέσεων να είναι
αυτή που πραγµατικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπηρεσιών.
Βέβαια δεν παραγνωρίζουµε την ουσιαστική συµβολή της διοίκησης του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης που έλαβε άµεσα προσωπική γνώση των
οργανικών κενών και των αναγκών. Έτσι η προκήρυξη που θα βγει θα
ανταποκρίνεται κατά το µέγιστο βαθµό στις πραγµατικές ανάγκες.
Επιπλέον των ανωτέρω θέσεων έχει προχωρήσει η διαδικασία ώστε να
ζητηθούν

προς
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400

θέσεις

για

∆ικαστικούς

Υπαλλήλους, που θα προέρχονται αποκλειστικά από επιτυχόντεςεπιλαχόντες του γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ έτους 1998
(προκήρυξη 8/1997 ΑΣΕΠ). Ήδη µε εγκύκλιο του Αναπληρωτή
Υπουργού

∆ιοικητικής

Ανασυγκρότησης

καθορίζεται

η

σχετική

διαδικασία ενεργοποίησης της προκήρυξης θέσεων γι΄αυτούς τους
διοριστέους, όπως προβλέπεται στο 38 του Ν.4369/2016 («∆ιαφάνεια,
αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης»).
·

Επίσης δόθηκε λύση στην µεγάλη αδικία - εκκρεµότητα µε τους 10
τελευταίους επιλαχόντες του διαγωνισµού του 2009.

•

Την άµεση δικαστική προσφυγή και µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες
για το θέµα που δηµιουργήθηκε µε το ΜΤΠΥ και αφορά αρκετούς
συναδέλφους. Και στο θέµα αυτό υπήρξε πλήρης δικαίωση του Προεδρείου
της Ο∆ΥΕ που επέµενε ότι η καλύτερη λύση ήταν αυτή που τελικά
ακολουθήθηκε, παρά το ότι κάποιοι µιλούσαν για προσφυγή στο ∆ιοικητικό
Πρωτοδικείο.

•

Την καταβολή εκλογικού επιδόµατος και για τις τρεις συνεχόµενες
εκλογικές διαδικασίες εντός του 2015 µε ποσά καθόλου ευκαταφρόνητα
και µάλιστα µέσα σε περίοδο µνηµονίων, ενώ την ίδια στιγµή κάποιοι
παλιοί συνδικαλιστές διέδιδαν ψευδώς και µε σιγουριά ότι .. «δεν θα πάρουµε
εκλογικό επίδοµα γιατί τα χρήµατα θα δοθούν για τα δανεικά στην τρόϊκα».

•

Την συνεχή επαφή και συµπαράσταση προς τους τοπικούς Συλλόγους
Αθήνας, Κέρκυρας και Ρόδου που είχαν προβεί σε κινητοποιήσεις µε
αίτηµα την κάλυψη των οργανικών κενών και καταφέραµε στις υπό
προκήρυξη θέσεις να δοθούν αρκετές στις ανωτέρω υπηρεσίες.

•

Την ενεργοποίηση, µε σχετικό έγγραφο που έστειλε η Ο∆ΥΕ εδώ και
περισσότερο από ένα µήνα στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, των διαδικασιών που θα θεσµοθετήσουν την οργανωµένη
πλέον επιµόρφωση για όλους τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους (παλιούς και
νέους σε έτη υπηρεσίας), χωρίς αποκλεισµούς και επιλεκτικές επιλογές
επιµορφούµενων που έκαναν κάποιοι µε σκοπό να «φορτώνουν» µόρια
«εκλεκτούς», έναντι άλλων συναδέλφων. Αυτή η προσπάθεια για
επιµόρφωση δεν είχε ποτέ στο παρελθόν τύχει ενδιαφέροντος από την
Ο∆ΥΕ. Και µάλιστα επειδή κάποιοι άκουσαν τώρα για την κίνηση αυτή
του Προεδρείου έβγαλαν όψιµα και ανακοίνωση για το θέµα. Όµως είναι
αστείο αυτοί που δεκαετίες στο Προεδρείο δεν ασχολήθηκαν ποτέ µε την
επιµόρφωση µια στιγµή τους ήρθε η έµπνευση να το κάνουν…..
Ασφαλώς και θα µπορούσαν να γίνουν περισσότερα ή κάποια άλλα να

γίνουν καλύτερα :
Όπως:
¾ η επιστροφή µας στους προ µνηµονίων βαθµούς που, ναι µεν
έγινε µε ευνοϊκότερο τρόπο από ότι πριν, κυρίως για τους
νεότερους υπηρεσιακά συναδέλφους, όµως η αποσύνδεση
βαθµού-µισθού στέρησε την µισθολογική εξέλιξη που είχε
παγώσει. Η παράταξή µας µόνιµα και µόνη διεκδικούσε το
«ξεπάγωµα» των βαθµολογικών και µισθολογικών προαγωγών που
ζηµίωσαν την συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων και του
υπόλοιπου δηµοσίου και των δικαστικών υπαλλήλων.
Επίσης:
¾ Μεγάλη παραφωνία ήταν η ψήφιση της διάταξης που στερεί από
τους συναδέλφους ∆Ε τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων

Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και οφείλει το Υπουργείο να
αναστείλει την εφαρµογή της σχετικής διάταξης.
Ακόµα:
¾ Άσχηµη εξέλιξη ήταν και η παράταση της αυτοδίκαιης απόλυσης
που τελικά µας οδήγησε όλους στα 67 χρόνια. Η εξέλιξη αυτής
της υπόθεσης επιβεβαίωσε µε τον χειρότερο τρόπο τις
προβλέψεις και τους φόβους µας ότι θα µας οδηγούσε

µε

µαθηµατική ακρίβεια όλους στα 67 χρόνια. Έτσι και έγινε
δυστυχώς. Που πήγε το αίτηµα για ταυτόχρονη συνταξιοδότηση µε
το Ταµείο Νοµικών; Ποιοι το απεµπόλησαν για χάρη ηµέτερων
ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων;
Γ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ:
Αυτό τον 1,5 χρόνο, όπως προαναφέραµε, σηκώσαµε ως παράταξη
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», µαζί µε την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», το βάρος της λειτουργίας του
δευτεροβάθµιου οργάνου µας. Σ΄ αυτό το διάστηµα υπήρχε µια µικρή χρονικά
σύµπραξη της ΑΣΚ , όσο κατείχε τις θέσεις στο Προεδρείο, όµως και πάλι εκείνο
το διάστηµα η συνεισφορά της παράταξης αυτής ήταν περιορισµένη.
Ασφαλώς και το βάρος ενός Προεδρείου που στηρίζεται από λίγους είναι
πολύ µεγάλο. Εµείς θέλαµε εξαρχής το Προεδρείο να είναι αναλογικό και
αντιπροσωπευτικό, όµως οι παρατάξεις που απείχαν έθεσαν εαυτούς εκτός
Προεδρείου µε διάφορα κατά καιρούς προσχήµατα.
Οι ίδιες αυτές παρατάξεις ήταν που οδήγησαν τον Κλάδο σε ένα Έκτακτο
Συνέδριο τον Νοέµβρη του 2015, χωρίς να έλθουν σ΄ αυτό το συνέδριο µε
κάποιες ξεκάθαρες προτάσεις , παρά µόνο µε το θέσφατο να «µην πειραχτούν
οι Κώδικες» και µε προφανή στόχο να ανατρέψουν το Προεδρείο.
Και ήλθε η ίδια η ζωή σήµερα να τους φέρει στο σηµείο να
αυτοδιαψευσθούν για τα καµώµατά τους, απέναντι στους συναδέλφους.
Γιατί έπρεπε να ξοδευτούν τόσες χιλιάδες ΕΥΡΩ για να ζητήσουµε τώρα
εµείς οι ίδιοι, µε τη συµµετοχή και των παρατάξεων αυτών, τη σύσταση
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για τους Κώδικες, κάτι που είχαµε εξαρχής
προτείνει;
Για µια ακόµα φορά αποδείχθηκε πόσο εύκολα µεταχειρίζονται ορισµένοι ακόµα
και τώρα τις εισφορές των συναδέλφων.

Και έρχονται σήµερα οι παρατάξεις αυτές και εγκαλούν το Προεδρείο που
περιόρισε στο έσχατο τα λειτουργικά έξοδα της Ο∆ΥΕ όπως στο τέλος της
θητείας µας θα σας παρουσιάσουµε.
Εγκαλούν το Προεδρείο σε όσα µε δική τους ευθύνη έµεινε στάσιµος ο
Κλάδος για 5 ολόκληρα χρόνια, αφού η διαρκής απουσία των παρατάξεων
αυτών από τις επιτροπές της Ο∆ΥΕ, είχε σαν αποτέλεσµα πολλά ζητήµατα να
καθυστερούν, να µετατίθενται, να αναβάλλονται.
Εγκαλούν το Προεδρείο, ότι επιχειρεί στα κρυφά να αλλάξει τους Κώδικες, σε
συνεννόηση µε το Υπουργείο ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του ∆.Σ. της
Ο∆ΥΕ ψηφίστηκε οµόφωνα (και µε τις δικές τους ψήφους), η συγκρότηση
Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το θέµα των Κωδίκων.
Εγκαλούν το Προεδρείο για καθυστέρηση κατάθεσης των προτάσεων για την
αξιολόγηση , όταν πολλά από τα µέλη των επιτροπών αυτών είτε απουσιάζουν
συστηµατικά από τις επιτροπές είτε έρχονται µε άδεια χέρια χωρίς γραπτές
προτάσεις και σχέδια.
Εγκαλούν το Προεδρείο ακόµα και την καθυστέρηση των εκλογών για τα
υπηρεσιακά, όταν µε δική τους ευθύνη, όταν έταζαν φύκια για µεταξωτές
κορδέλες µε τους βαθµούς που η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου
υπόσχονταν , διατηρώντας πραξικοπηµατικά ως «δοτοί» τις θέσεις των αιρετών
αρνούµενοι τις αρχαιρεσίες .
Εγκαλούν το Προεδρείο γιατί πήραµε τους βαθµούς Βερναρδάκη και όχι τους
βαθµούς που θα µας έδινε ο «ηµέτερος υπουργός τους», που όλο ήταν έτοιµος να
τους δώσει και ποτέ δεν τους έδινε.
Εγκαλούν το Προεδρείο ότι δεν µπόρεσε να αποτρέψει το νέο µισθολόγιο και
την ένταξή µας σ΄ αυτό, λες και το «απέτρεψε η ίδια η Α∆Ε∆Υ», ενώ οι ίδιοι
δέχονταν µε υποκλίσεις δουλικότητας τις κούφιες υποσχέσεις του «Εξοχότατου»,
για δήθεν διανοµή και σε εµάς του πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Σε όλη τους την συµπεριφορά έχουν ως συνοδοιπόρους κάποιους ανά την
επικράτεια χειροκροτητές που δεν είναι βέβαιο πόσο θα συνεχίσουν να τους
στηρίζουν όταν αποκαλυφθεί πλήρως η σκληρή πραγµατικότητα.
Και µετά από όλα τα παραπάνω είναι απορίας άξιον το γιατί και ειδικά
σήµερα, 6 µήνες πριν το συνέδριο, επέλεξαν οι παρατάξεις αυτές να συµµετέχουν
στο Προεδρείο της Ο∆ΥΕ. Μοιάζει αφελές το επιχείρηµα που προβάλουν στις
ανακοινώσεις τους, ότι το έκαναν για το καλό και την ενότητα του Κλάδου, όταν
την ίδια στιγµή που µπαίνουν στο Προεδρείο, µέλη των παρατάξεων αυτών ανά
την Ελλάδα, απεργάζονται το διχασµό του Κλάδου µε την προσπάθεια

δηµιουργίας δεύτερης Οµοσπονδίας ή Ένωσης.
Εµείς ως παράταξη, αποφύγαµε να σταθούµε στις γελοιότητές τους περί
«συγκόλλησης» της δικής µας παράταξης που στην αρχή πρόβαλαν, γιατί
αποδείχθηκε περίτρανα από την εξέλιξη των πραγµάτων σε ποιους ταιριάζει
περισσότερο.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
η πάγια θέση µας είναι ο Κλάδος να πάει µπροστά και αυτό προτάσσουµε ως
ύψιστο καθήκον, πέρα από µικροπαραταξιακές, και µικροπολιτικές
σκοπιµότητες και µικροψυχίες. Για το λόγο αυτό άλλωστε επιλέγουµε να µην
απαντούµε στις κατά καιρούς αήθεις επιθέσεις που δεχόµαστε τόσο συνολικά
ως παράταξη, όσο και προσωπικά τα µέλη µας είτε µέσα από το διαδίκτυο
(βλέπε οργανωµένη δράση κάποιων στο facebook), είτε µέσα από επίσηµες
ανακοινώσεις παρατάξεων.
Έτσι µε γνώµονα µοναδικό το συµφέρον του Κλάδου:

Καλούµε

το

Υπουργείο

∆ικαιοσύνης

επιτέλους

να

¾ Επιτέλους, να προχωρήσουν µε γοργούς ρυθµούς

οι

προχωρήσει.
διαδικασίες

για

διορισµούς

ΜΟΝΙΜΩΝ

∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, µε την επιτάχυνση των προκηρύξεων µέσω
ΑΣΕΠ, των ήδη εγκριθέντων θέσεων, ώστε το νέο ∆ικαστικό
Έτος να βρει τις υπηρεσίες έτοιµες να λειτουργήσουν µε το
αναγκαίο δυναµικό.
¾ Επιτέλους, να γίνουν εκλογές στα Υπηρεσιακά Συµβούλια.
¾ Επιτέλους, να επιλεγούν Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και
Τµηµάτων από τα υπηρεσιακά συµβούλια.
¾ Επιτέλους, να προχωρήσει σε ένα βελτιωµένο και αξιοκρατικό
Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων, στις κατευθύνσεις που θα
προσδιορίσει

η

λειτουργία

της

Νοµοπαρασκευαστικής

Επιτροπής.
Αθήνα 14/4/2016
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

