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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Με αφορµή την αποστολή από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, πρόσκλησης για υποβολή υποψηφιοτήτων για
την κενή θέση του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης του Αρείου Πάγου και συνεπώς την πρόθεση της
∆ιοίκησης(πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης) να προχωρήσει σε επιλογή προϊσταµένου στη
θέση αυτή, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ να έχουν γίνει οι εκλογές για τους αιρετούς εκπροσώπους
στα υπηρεσιακά συµβούλια, εκφράζουµε την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ ,
που πιστεύουµε βρίσκουν σύµφωνους όλους τους συναδέλφους ανά την επικράτεια, για την
καταπάτηση κάθε έννοιας δηµοκρατικότητας, σεβασµού στους θεσµούς και στην αντιπροσώπευση των
εργαζοµένων, ειδικά σε όργανα όπως τα υπηρεσιακά συµβούλια, που αφορούν την εργασιακή και
υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
•

Όταν για µια ολόκληρη θητεία η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης αρνείται να
προβεί στις διαδικασίες εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα ∆ικαστικά Υπηρεσιακά
Συµβούλια και τα συµβούλια αυτά λειτουργούν, στην ουσία µε ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ (µε παράταση
θητείας) εκπροσώπους, λαµβάνοντας αποφάσεις για σηµαντικά θέµατα που αφορούν
τοποθετήσεις, µεταθέσεις, διορισµούς, µετατάξεις συναδέλφων χωρίς να ιδρώνει κανενός το αυτί.

•

Όταν µε συχνές ανακοινώσεις µας έχοµε αναδείξει το θέµα και έχοµε καλέσει µάλιστα τους
αιρετούς εκπροσώπους µας σ΄ αυτά τα υπηρεσιακά συµβούλια να υποβάλουν τις παραιτήσεις
τους προκαλώντας µ΄ αυτόν τον τρόπο τις διαδικασίες για εκλογή νέων εκπροσώπων, όπως
επιβάλλει η νοµοθεσία για το θεσµό αυτό.

•

Όταν ο ίδιος ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, απαντώντας σε σχετική Αναφορά της βουλευτή του
Σύριζα Ζωής Κωνσταντοπούλου στις 18-10-2013, απάντησε στις 21-11-2013 δηλώνοντας
προσχηµατικά ότι τάχα η καθυστέρηση των εκλογών για τους αιρετούς, οφείλονταν στην
επικείµενη νοµοθετική ρύθµιση που αφορά την προασαρµογή του Ν. 2812/00 (Κώδικας

∆ικαστικών Υπαλλήλων) ως προς τους βαθµούς των αιρετών εκπροσώπων, στις διατάξεις του Ν.
4024/11. ∆ηλαδή η κοροϊδία σε όλο της το µεγαλείο!!!!......
Μάλιστα ο κ. Υπουργός διαβεβαίωνε µε την απάντησή του αυτή ότι: «….Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
µελετά όλα τα δεδοµένα και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και νοµοθετικές
πρωτοβουλίες που απαιτούνται σεβόµενο τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα των
εργαζοµένων».
Έτσι λοιπόν πιστό στις διαβεβαιώσεις του το Υπουργείο, αποδεικνύει στην πράξη ότι …..σέβεται
τους εργαζόµενους αρνούµενο δύο χρόνια να προβεί σ΄ αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση (2-3 γραµµές
είναι) και να προχωρήσει ΠΡΩΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ.
Όµως το Υπουργείο δεν θα έφτανε ως αυτό το σηµείο, αν δεν είχε σ΄ αυτή την ΤΑΚΤΙΚΗ του,
τους «ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του, τον τέως Πρόεδρο της Ο∆ΥΕ κ. Χανδρινό και τον τέως
Γραµµατέα της Ο∆ΥΕ κ. Λιάτσο, οι οποίοι συνεχώς πρότειναν στον Υπουργό να µην γίνουν οι
Εκλογές ,µε πρόσχηµα τους βαθµούς, αποκοµίζοντας ίδιον όφελος(καθώς ήταν αιρετοί στο ∆ικαστικό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο της προηγούµενης θητείας µε την σηµαντικότερη βαρύτητα-5µελές Αρείου
Πάγου) και ακόµα επεδείκνυαν(οι δύο ανωτέρω συνάδελφοι) ΠΛΗΡΗ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ στις ΣΥΝΕΧΕΙΣ
ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΜΑΣ , σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, όπου θέταµε το θέµα.
Έτσι κατάφερε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ να κρατά σε διετή οµηρία έναν ολόκληρο κλάδο,
παραβιάζοντας κάθε έννοια δικαίου και δηµοκρατίας.
Με βάση όλα τα παραπάνω, καλούµε ΑΜΕΣΑ:
Α) Τους αιρετούς εκπροσώπους των ∆ικαστικών Υπαλλήλων σε όλους τους βαθµούς ∆ικαστικών
Υπηρεσιακών Συµβουλίων, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ τους διευκολύνοντας τη
διαδικασία των εκλογών . Και
Β) Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης , να προβεί αρχικά στη ρύθµιση της εκκρεµότητας
µε τους βαθµούς των αιρετών και στη συνέχεια στην προκήρυξη των εκλογών σ΄αυτά. Και µέχρι να
ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες να µην σταλεί κανένα ερώτηµα και να µη γίνει καµία κρίση για
επιλογή Προϊσταµένου σε Τµήµα ή ∆ιεύθυνση.
Αθήνα, 17 Σεπτέµβρη 2014
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