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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   

για την Ανατροπή 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

  

Μετά από περίπου 8,5 μήνες  από το συνέδριο της ΟΔΥΕ και την 

εκλογή νέου Δ.Σ. και νέου Προεδρείου στη δευτεροβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση του Κλάδου, επιλέγουμε σήμερα να κάνουμε 

μια συνολική ενημέρωση των συναδέλφων γύρω από όλα τα θέματα 

που άπτονται της συνδικαλιστικής δράσης και της λειτουργίας  της 

Ομοσπονδίας, επιχειρώντας και μια αποτίμηση των πεπραγμένων σε 

όλα τα επίπεδα. 

Α)ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ: 

Η συνδικαλιστική  ανατροπή που έγινε στο χώρο μας ήρθε παράλληλα 

με την πολιτική ανατροπή που ο ελληνικός λαός επέλεξε, καταδικάζοντας τις 

επιλογές των μνημονιακών προηγούμενων κυβερνήσεων που με τη σκληρή 

λιτότητα που εφάρμοσαν έφεραν τον όλεθρο και την καταστροφή.  

Το συνδικαλιστικό κίνημα θέλει να πιστεύει  ότι η νέα κυβέρνηση 

έρχεται με μια διάθεση συνεργασίας και τουλάχιστον όχι καχυποψίας προς 

τους εργαζόμενους με την έννοια ότι δεν θέλει να παρέμβει προς το δημόσιο 

τομέα με διάθεση τιμωριτική και απαξιωτική προς τους υπαλλήλους, κάτι που 

κατά κόρον και με κάθε ευκαιρία έκανε πράξη η προηγούμενη κυβέρνηση, με 

απολύσεις και διαθεσιμότητες. 

Παρά το ότι κατανοούμε ότι το ζήτημα της αβεβαιότητας που 

δημιουργεί γενικότερα στο πολιτικό τοπίο η εκκρεμότητα στη διαπραγμάτευση 

κυβέρνησης-δανειστών, αναπόφευκτα μεταθέτει πολλά ζητήματα στο μέλλον, 

δίνοντας πιθανόν ένα σοβαρό άλλοθι σε υπουργούς, στο να καθυστερούν 

κάποια θέματα  που έχει θέσει το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Επειδή τα προβλήματα στο εργασιακό περιβάλλον  των 

Δικαστηρίων, συνεχώς διογκώνονται, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο 

αναμονής και επιβάλλονται λύσεις ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΕΣ ώστε οι 

Δικαστικές Υπηρεσίες να μπορέσουν να λειτουργήσουν ομαλά με την 

έναρξη του νέου Δικαστικού Έτους. 
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Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με την ευθύνη του Προεδρείου και την ενεργή 

συμμετοχή των παρατάξεων που συμμετέχουν σ΄ αυτό δρομολόγησε όλο 

αυτό το διάστημα μια σειρά από επαφές με  Υπουργούς και Γενικούς 

Γραμματείς Υπουργείων, μέσα από τις οποίες επαφές μπορέσαμε αρχικά να 

ενημερώσουμε τη νέα πολιτική ηγεσία και στη συνέχεια να αναδείξουμε τα 

σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τύχουν προτεραιότητας στην 

αντιμετώπισή τους. 

Έτσι λοιπόν και μέσα σε χρονικό διάστημα 3-4 μηνών, κατάφερε η 

Ομοσπονδία να συναντηθεί με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , ενώ βρίσκεται 

συνεχώς σε δίαυλο επικοινωνίας και επαφών με τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, αρμόδιο για τα θέματα των Δικαστικών Υπαλλήλων. 

Στο πλαίσιο αυτών των επαφών θέσαμε τα θέματα: 

 Της με κάθε τρόπο πλήρωσης των περισσοτέρων 

οργανικών κενών στις Δικαστικές Υπηρεσίες, με μόνιμους 

υπαλλήλους μέσω  διορισμών των εν αναμονή διοριστέων 

του ΑΣΕΠ(παλαιότερων διαγωνισμών) ή με όποια άλλη 

διαδικασία(μετακίνησης-μετάταξης) μπορεί να γίνει αυτό, 

εξασφαλίζοντας  ανάσες στις υπηρεσίες και εργασιακή 

ηρεμία στους μετακινούμενους υπαλλήλους 

 Των εκλογών των αιρετών στα υπηρεσιακά Δικαστικά 

Συμβούλια 

 Των κρίσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων σε 

όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας 

 Του βαθμολογίου 

 Την ταυτόχρονη  συνταξιοδότηση από το Ταμείο Νομικών 

και το Δημόσιο 

Η Ομοσπονδία, με την ανάληψη του νέου Δ.Σ. ,αλλάζοντας φιλοσοφία 

στον τρόπο δράσης και λειτουργίας , όπως επέλεξε το νέο Προεδρείο , 

κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία της προς τους αρμόδιους φορείς, 

αφενός μεν με την πολυπρόσωπη εκπροσώπηση του ίδιου του Δ.Σ.(στις 

περισσότερες συναντήσεις με Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς υπήρχε 

πολυμελής αντιπροσωπεία του Δ.Σ.) , αφετέρου δε  με την ενεργοποίηση σε 

επίπεδο συνεργασίας στις διεκδικήσεις , των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων, 

αρχής γενομένης από τους Συλλόγους της Αττικής και με διάθεση αυτή η 

ενεργή συμμετοχή των πρωτοβάθμιων Συλλόγων να επεκταθεί και στην 

επαρχία. 
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Με σοβαρότητα και συνεχή ενασχόληση πολλών ωρών 

καθημερινά, τόσο το Προεδρείο , όσο και οι παρατάξεις που το 

στηρίζουν, προσπαθούν για την εξεύρεση λύσεων στα φλέγοντα 

ζητήματα του Κλάδου. 

Έτσι ,  

1)Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός, της με ταχύτατους 

ρυθμούς διεκπεραίωσης της διαδικασίας των μετατάξεων των 

υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα με τον πίνακα 11Κ, από 

τους οποίους τελικά 115 επέλεξαν Δικαστικές Υπηρεσίες και τις μέρες 

αυτές τα κατά  τόπους εφετειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια τους 

υποδέχονται. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο υλοποιήθηκε μία διαδικασία την 

οποία η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης την 

καθυστερούσε, προφανώς σκόπιμα,  για πάνω από 8 μήνες. Σίγουρα 

αυτό αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό, όμως είναι μια μικρή ανάσα για τις 

υπηρεσίες που στενάζουν τόσο πολύ. 

2)Επίσης θεωρούμε ότι το ενδιαφέρον και η κινητοποίηση του Δ.Σ. 

της ΟΔΥΕ και η άμεση συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα του Υπ. 

Δικαιοσύνης, δρομολόγησε άμεσα λύση στο οξύτατο πρόβλημα των 

Δικαστικών Υπηρεσιών της Κέρκυρας, ενώ και η σύσταση της 

Επιτροπής που θα επανακατανείμει , τις σκανδαλωδώς γενόμενες στο 

παρελθόν κατανομές για τις επόμενες μετακινήσεις υπαλλήλων , είναι 

μια θετική εξέλιξη που μπορεί να δώσει, στη συνέχεια λύσεις, στις 

υπηρεσίες που περισσότερο στενάζουν από έλλειψη προσωπικού. 

3)Ακόμα, θεωρούμε θετική εξέλιξη , την αποδοχή εκ μέρους του 

Υπουργείου της αναγκαιότητας ανάδειξης νέων αιρετών εκπροσώπων 

στα Δικαστικά Υπηρεσιακά Συμβούλια και της επιλογής των 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, για να πάψει ο εξευτελισμός 

της παρουσίας μας στο χώρο της Δικαιοσύνης, όπου καθημερινά 

μοχθούμε. Δεν είμαστε βοηθητικό προσωπικό, διεκδικούμε την αυτοτελή 

και ανεξάρτητη οντότητά μας που προάγεται και μέσα από τη λειτουργία 

των υπηρεσιακών συμβουλίων. Η σύνδεση της λειτουργίας αυτής με 

άλλες διεκδικήσεις ατέρμονες και στο διηνεκές, ουδόλως μας αφορά. 

4)Επίσης, θεωρούμε θετικό το γεγονός της αναγνώρισης εκ 

μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης(διά 

στόματος του Γ.Γραμματέα), της αναγκαιότητας τροποποίησης του 

αναχρονιστικού (ισχύει για μια 15ετία) Κώδικα των Δικαστικών 

Υπαλλήλων, μέσα από την οποία τροποποίηση μπορούν να 

αντιμετωπιστούν πολλά θέματα που απασχολούν τον Κλάδο και 

χρονίζουν , όπως η έκδοση των προβλεπόμενων από τον ίδιο τον 
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Κώδικα, Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων(Π.Δ.), 

αλλά και οι βαθμολογικές διεκδικήσεις που έχουμε αναδείξει. 

5)Τέλος, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο 

γεγονός ότι με ιδιαίτερη κινητοποίηση των μελών του Προεδρείου της 

ΟΔΥΕ, καταφέραμε να πληρωθεί το εκλογικό ο Σύλλογος της Αθήνας(ο 

μεγαλύτερος της χώρας) , ενώ και στους περισσότερους Συλλόγους της 

επαρχίας έχει ήδη γίνει η πληρωμή, με τη συμβολή και των κατά τόπους 

Δ.Σ. των Συλλόγων, εκτός από λίγες εξαιρέσεις  με μία απ΄ αυτές να είναι 

δυστυχώς ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης. 

Β)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ: 

Από την έναρξη της νέας θητείας υλοποιήθηκε η από την 

προηγούμενη θητεία πρότασή μας, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, 

των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Αυτή την τακτική 

την συνεχίζει το Δ.Σ. και μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και διαπιστώνουμε 

ότι γίνεται με θετικά σχόλια αποδεκτό από τους συναδέλφους. 

Αυτό ακριβώς ήταν και η επιδίωξή μας από την αρχή της 

ανάληψης αυτής της θητείας: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ 

ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 

Δυστυχώς το νέο Δ.Σ. κληρονόμησε από την προηγούμενη θητεία 

τεράστια προβλήματα με κυριότερο αυτό των οικονομικών ανοιγμάτων και της 

όλης λειτουργίας του Ταμείου, που είχε σαν αποτέλεσμα , αφενός μεν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα να μην μπορεί να παραλάβει ο νέος Ταμίας, 

προσπαθώντας , με την πολύωρη συνδρομή των μελών του Προεδρείου να 

βάλει σε τάξη τον κυκεώνα των εγγραφών και την ταξινόμηση των 

υπαρχόντων και μη υπαρχόντων παραστατικών. Τελικά , μόλις στη 

συνεδρίαση της 5-5-2015 μπόρεσε ο Ταμίας και παρουσίασε στο Δ.Σ. μία 

Έκθεση του τί παρέλαβε . Και μέσα από αυτήν προέκυψαν καταλογισμοί 

ποσών σε φυσικά πρόσωπα, για τους οποίους ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε 

να προσκομίσουν σε σύντομο χρόνο τα παραστατικά των ποσών που τους 

καταλογίζονται , διαφορετικά να επιστρέψουν τα ποσά στο Ταμείο. Φυσικά 

εκκρεμεί, επί της Έκθεσης αυτής , η έγκριση από την Εξελεγκτική Επιτροπή 

των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από Ιούλιο 2014 έως και το συνέδριο 

του Βόλου. Από την αρχή της νέας θητείας, το Προεδρείο προσπαθεί με 

κάθε τρόπο να περιορίσει τις αλόγιστες δαπάνες της προηγούμενης 

θητείας και ήδη έχει καταφέρει να μειωθούν δραστικά τα έξοδα 

κυλικείου, διαμονής σε ξενοδοχείο των μελών του Δ.Σ. καθώς και άλλων 

δαπανών για καθημερινές μετακινήσεις. 
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Γ)ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK: 

Όλο αυτό το διάστημα, η συνεργασία των τριών παρατάξεων που 

απαρτίζουν το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ είναι προς όφελος του 

Κλάδου και χωρίς προβλήματα ή αντιπαραθέσεις. Όμως δυστυχώς η 

παρουσία στο Δ.Σ. των άλλων δύο παρατάξεων της ΔΑΚΕ και του 

ΠΑΜΕ, που αρνούνται να συμμετέχουν στη σύνθεση του Προεδρείου, 

των επί χρόνια εκπροσώπων αυτών στο Δ.Σ. Λιάτσου και Χανδρινού, 

λειτουργεί όλο αυτό το διάστημα με ένα και μόνο στόχο: Την απαξίωση 

με κάθε τρόπο της δράσης του Δ.Σ. Είτε ενεργώντας από στενά 

προσωπικά κίνητρα και πικρία για τις θέσεις –καρέκλες που έχασαν στο 

Προεδρείο, είτε με σκοπό να μπουν σε αντιπαράθεση για την δική τους 

πρότερη δράση, καθημερινά επιδίδονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε 

ένα διαρκή «κλεφτοπόλεμο» με στόχο τη φθορά της παρούσας 

διοίκησης της ΟΔΥΕ. Και λέμε «κλεφτοπόλεμο», γιατί αυτόν τον πόλεμο 

δεν τον διεξάγουν στα ίσα και έντιμα μέσα από το επίσημο βήμα του 

Κλάδου-την ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, αλλά μέσα από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook), όπου αφενός  δεν έχουν πρόσβαση συνάδελφοι 

του Προεδρείου, αφετέρου αποτελούν τρόπο και αντίληψη  δράσης που 

ταιριάζει περισσότερο σε συζήτηση καφενείου, παρά σε συνδικαλιστική 

αντιπαράθεση θέσεων και επιχειρημάτων. 

Και δεν μας προξενεί εντύπωση η όλη στάση του πρώην 

γραμματέα της ΟΔΥΕ, οποίος ενώ  εδώ και 8,5 μήνες δεν έχει εμφανίσει 

και παραδώσει  τα πρακτικά της προηγούμενης θητείας του Δ.Σ.  της 

ΟΔΥΕ στον νέο Γραμματέα (σημειωτέον ότι αυτά τα πρακτικά ουδέποτε 

μας τα εμφάνιζε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων ή μετά απ΄ αυτές), 

ενώ δεν έχει παραδώσει ακόμα στο Δ.Σ. το laptop  που του είχε 

παραχωρήσει το προηγούμενο Δ.Σ. για τις ανάγκες τήρησης αυτών των 

Πρακτικών , έχει το θράσος συνεχώς να καταγγέλλει για το κάθε τι και 

έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιτεθεί με σκαιότατο τρόπο φραστικά 

στην τελευταία συνεδρίαση του  Δ.Σ.  στις 3-6-2015 στον Πρόεδρο και το 

μέλος του Δ.Σ. Διαμάντη και Μαυρογένη αντίστοιχα, ενώ επεχείρησε να 

χειροδικήσει κατά του τελευταίου, αντιδρώντας στην απορία που 

διατύπωσε ο συνάδελφος για τη φήμη; ότι τελικά βρέθηκαν τα…. 

χαμένα;  Πρακτικά. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που ωσεί παρών=απών  

στην ΟΔΥΕ, όμως μέσα από το facebook αναπτύσσει έντονη δράση και 

προ καιρού  διέδιδε ότι δεν θα πληρωθούμε το εκλογικό ή ότι θα το 

πληρωθούμε σε δραχμές… Για τέτοια πολιτική αντιπαράθεση μιλάμε. 

Όμως μας στενοχωρεί ιδιαίτερα που και ο πρώην Πρόεδρος της 

ΟΔΥΕ, εκπρόσωπος μιας αριστερής παράταξης, επιλέγει παρόμοια 
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δράση, ωσεί παρών=απών  στην ΟΔΥΕ, βρίσκεται σε καθημερινό 

κλεφτοπόλεμο μέσα από το facebook , αποφεύγοντας την ευθεία κριτική 

και πολιτικοσυνδικαλιστική αντιπαράθεση από την επίσημη ιστοσελίδα 

της ΟΔΥΕ, αλλά ρίχνοντας μπόλικη χολή  για το Προεδρείο της ΟΔΥΕ, 

απευθυνόμενος προφανώς στο κοινό του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 

ένα καθημερινό γαϊτανάκι, με τη συμμετοχή καθημερινά σ΄ αυτό το 

αλισβερίσι του facebook, συγκεκριμένων προσώπων-«λαγών» των 

παραπάνω , φτάνοντας και ξεπερνώντας τα  όρια  ευτελισμού και 

απαξίωσης της συνδικαλιστικής δράσης.   

Εμείς , μέσα από τη δράση μας και την όλη στάση μας 

προσπαθούμε καθημερινά, να δρομολογηθούν λύσεις στα προβλήματα 

των Δικαστικών Υπηρεσιών που στενάζουν και στο πλαίσιο αυτό 

θέλουμε τη συνεργασία όλων των δυνάμεων στο Δ.Σ., αλλά με όρους 

έντιμης  αντιπαράθεσης και συνεργασίας και χωρίς υπόγειες διαδρομές 

και εξωθεσμικές δράσεις που επιδιώκουν κάποιοι. Για το λόγο αυτό δεν 

διστάζουμε να συγκρουόμαστε καθημερινά με λογικές και πρακτικές 

που μετατρέπουν το συνδικαλισμό από εργαλείο για την επίτευξη 

στόχων, σε μέσο για την πραγμάτωση προσωπικών φιλοδοξιών και 

σκοπιμοτήτων.  

Η λογική μας και οι συνδικαλιστικές μας αρχές  

είναι ένα συνδικαλιστικό κίνημα χωρίς «πάτρωνες» 

και «πατερούληδες», αλλά με ενεργούς και 

συμμέτοχους στη δράση, τους πρωτοβάθμιους 

συλλόγους και τους συναδέλφους που καθημερινά 

δίνουν τη μάχη στους χώρους δουλειάς. 

Αθήνα 19-6-2015 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

για την Ανατροπή 
 

 


