ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι
Επειδή, ως παράταξη όλο αυτό το διάστημα που γίνεται ο έλεγχος στη
διαχείριση του ταμείου της ΟΔΥΕ κατά την διετία 2012-2014, επιλέξαμε
συνειδητά να απέχομε από κάθε δημόσια αντιπαράθεση και το γεγονός αυτό
εκλαμβάνεται από κάποιους ως προσπάθεια συγκάλυψης, αποφασίσαμε με την
σημερινή μας ανακοίνωση να τοποθετηθούμε δημόσια προς τους
συναδέλφους, θεωρώντας ότι πρέπει τα πράγματα να μπουν στη θέση τους.
Έτσι λοιπόν, διευκρινίζομε για να γίνει κατανοητό προς κάθε
κατεύθυνση:
1ο) Η σιωπή μας έγινε μετά την ποινικοποίηση της υπόθεσης, κάτι το οποίο
εμείς δεν επιδιώξαμε ποτέ. Ο στόχος της παράταξής μας, που μόνη αυτή
ανέδειξε το θέμα και το υφιστάμενο τελικά, όπως αποδεικνύει η ίδια η
πραγματικότητα πρόβλημα, ήταν και είναι η αυτοκάθαρση του
συνδικαλιστικού κινήματος. Η αυτοκάθαρση από αυτούς που ενέχονται ,που
τους είχαμε εξαρχής υποδείξει αφού ήταν αυτοί που είχαν τη μέγιστη
συνδικαλιστική ευθύνη, δηλαδή ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ΟΔΥΕ
κατά την περίοδο 2012-2014, που όπως είναι σε όλους γνωστό προέρχονται
από τις παρατάξεις του ΠΑΜΕ και της ΔΑΚΕ.
2ο) Θεωρούμε ότι το ζήτημα του ελέγχου του ταμείου πρέπει να ολοκληρωθεί
συνδικαλιστικά κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, που έχει
προγραμματιστεί για την Παρασκευή 29/6/2018.
Έτσι θα πρέπει, κατά την συνεδρίαση αυτή, να παρουσιαστεί προς το Δ.Σ.
ολοκληρωμένος ο έλεγχος της επιτροπής και ο όποιος προτεινόμενος
καταλογισμός.
3ο) Στην ίδια συνεδρίαση θα πρέπει να δεσμευτούν οι υπεύθυνοι ότι θα
επιστρέψουν τα χρήματα που οφείλουν στο ταμείο της Ομοσπονδίας και
αναλαμβάνοντας την συνδικαλιστική ευθύνη, να πράξουν το ελάχιστα
δεοντολογικά και ηθικά, δηλαδή να παραιτηθούν από τις συνδικαλιστικές
θέσεις που κατέχουν, και να απέχουν από τα συνδικαλιστικά δρώμενα της
ΟΔΥΕ. Και θεωρούμε ότι το θέμα για το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να
σταματήσει εδώ. Κανείς και ποτέ από την παράταξη μας δεν μίλησε για
φυσική και υπαλληλική εξόντωση των εμπλεκόμενων.
4ο) Θα πρέπει να σταματήσει να τροφοδοτείται η ομάδα επικοινωνίας στο f.b.
με ανυπόστατες εικασίες, σχετικά με το θέμα του Ταμείου, γιατί με αυτό μόνο

ζημιά κάνουν στον κλάδο μας και αποπροσανατολίζει από το να ασχοληθούμε
με τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου.
5ο) Αμέσως μετά την συνδικαλιστική λύση που θα δοθεί, να γίνει ενημέρωση
του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα που χειρίζεται το ποινικό
μέρος της υπόθεσης, ότι οι διαδικασίες αυτοκάθαρσης ολοκληρώθηκαν και τα
χρήματα επιστράφηκαν στο ταμείο μας.
6ο) Οφείλουμε, ως παράταξη, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους, ειδικά
τους νεότερους που δεν γνωρίζουν, ότι το ζήτημα της κακοδιαχείρισης και της
σπατάλης των οικονομικών της ΟΔΥΕ, το ανέδειξε η παράταξή μας μεσούσης
της θητείας 2012-2014, αντιμετωπίζοντας μάλιστα για την πρωτοβουλία μας
αυτή, την λοιδωρία και την κατηγορία ότι είμαστε συκοφάντες, από αυτούς
που σήμερα αποδεικνύεται ότι είχαν την μέγιστη συνδικαλιστική ευθύνη.
Ακόμα και πολλοί απ΄αυτούς που σήμερα εμφανίζονται ως όψιμοι τιμητές της
κάθαρσης, τότε είτε μας λοιδωρούσαν, είτε ένεργούσαν ως «Πόντιοι Πιλάτοι».
Εμείς θυμίζουμε απλά, προς επιβεβαίωση της αλήθειας και της συνέπειας των
λόγων μας, την ανακοίνωση της παράταξής μας με ημερομηνία 16-10-2014, με
την οποία γνωστοποιήσαμε σε όλο τον κλάδο το πρόβλημα, η οποία
ανακοίνωση είναι αναρτημένη και σήμερα στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.
Μάλιστα εκεί αναφέρεται καταλογισμός με ποσά που αποδίδονται σε
συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έπρεπε αυτά τα χρήματα να τα είχαν
επιστρέψει και δεν το έκαναν μέχρι σήμερα.
Να θυμίσουμε επίσης την πρόταση μομφής που κατέθεσε η παράταξή μας στο
συμβούλιο της ΟΔΥΕ, προς τη λήξη της θητείας του(καλοκαίρι του 2014), στο
πρόσωπο του τότε προέδρου Λάμπρου Χανδρινού, για την κακοδιαχείριση των
οικονομικών της Ομοσπονδίας και ισοψηφίστηκε. Εάν εγκαίρως είχε
παραιτηθεί, ίσως να μην φτάναμε στην σημερινή κατάντια. Όμως δεν
παραιτήθηκε, κατηγορώντας μας, ως «άφρονες» και «συκοφάντες».
Να θυμίσουμε επίσης την πρόταση που κάναμε στο έκτακτο συνέδριο της
ΟΔΥΕ στην Αθήνα, τον Νοέμβρη του 2015, για να να ορίσει η ΟΔΥΕ ορκωτό
λογιστή για εσωτερική χρήση, προκειμένου να ελέγξει τα οικονομικά της
ΟΔΥΕ. Η ψηφοφορία που ακολούθησε τότε είχε ισοψηφία (49-49), με την
πρόταση που τέθηκε σε αντιπαράθεση για να οριστεί «εσωτερική
διαπαραταξιακή επιτροπή ελέγχου του Ταμείου». Έτσι, δεν πέρασε, και
καθυστέρησαν πολύ να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ελέγχου. Τελικά όμως
πραγματοποιήθηκαν και οι δύο προτάσεις και ο έλεγχος από ορκωτό λογιστή
και ο έλεγχος της διαπαραταξιακής επιτροπής, που τώρα ολοκληρώνεται.
Βέβαια, η στάση των παρατάξεων της ΔΑΚΕ και του ΠΑΜΕ μπορεί να ήταν
για μεγάλο διάστημα τροχοπέδη στον έλεγχο του Ταμείου, όμως δεν μπορούμε
να μην επισημάνομε και την στάση της παράταξης ΑΣΚ, που όψιμα τα
στελέχη της παρουσιάζονται ως δρεπανοφόροι της κάθαρσης, αλλά όλο το
προηγούμενο διάστημα ήταν εντελώς αμέτοχοι ή δρούσαν ως «Πόντιοι
Πιλάτοι», στο βωμό της αλίευσης ψήφων.
Αξίζει τέλος να επισημάνομε, τη σταθερή και σθεναρή στάση της
παράταξης μας, αμέσως μετά το συνέδριο των Ιωαννίνων, όταν πρώτοι εμείς,

κατά την διαδικασία συγκρότησης του νέου Δ.Σ. θέσαμε ως όρο να μην
συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης στο Προεδρείο άτομα των παρατάξεων ΠΑΜΕ
και ΔΑΚΕ, που εμπλέκονταν στο θέμα του Ταμείου της περιόδου 2012-2014.
Και τελικά η σθεναρή αυτή στάση μας, οδήγησε και τις υπόλοιπες παρατάξεις
να συμφωνήσουν και έτσι προέκυψε τότε ένα διαπαραταξιακό και
αντιπροσωπευτικό προεδρείο.
Συνάδελφοι,
Από εδώ και στο εξής, θεωρώντας ότι η ΟΔΥΕ θα προχωρήσει μπροστά
κάνοντας την αυτοκάθαρσή της, απαλλαγμένη από το αγκάθι του ταμείου που
την ταλάνισε για πέντε χρόνια, σημασία έχει τι κάνουμε στο μέλλον και πως
θα επανέλθουμε ως Κλάδος στην πραγματική συνδικαλιστική δράση, με
ενωτική διάθεση και συσπείρωση όλων των δυνάμεων που διαθέτομε ως
Κλάδος.
Έτσι, θα πρέπει, όπως άλλωστε έθεσε σε άμεση προτεραιότητα και το
πρόσφατο Έκτακτο Συνέδριο της Θεσσαλονίκης, να παλέψομε για:
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, απαιτώντας την πρόσληψη
προσωπικού στα δικαστήρια, γιατί η επόμενη δικαστική χρονιά θα είναι
δύσκολη και θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε ακόμα και για το κλείσιμο
των Δικαστηρίων, εάν δεν προσληφθούν αυτοί που περιμένουμε.
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ από τις απώλειες που είχαμε
εξαιτίας των μνημονίων, με αυξήσεις που μπορεί να είναι είτε η
επαναφορά του επιδόματος ειδικών συνθηκών, εξετάζοντας
χρηματοδότησή του από τον διανεμητικό λογαριασμό(στον οποίο
εξακολουθούν να εισρέουν χρήματα από τα Δικαστήρια) , είτε η μόνιμη
θεσμοθέτηση υπερωριακής αποζημίωσης.
Τελειώνοντας, ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους μας ΚΑΛΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, καλή ξεκούραση και να προετοιμαζόμαστε για ένα πολύ θερμό
Φθινόπωρο. Η Ομοσπονδία μας απαλλαγμένη από την θηλιά του παρελθόντος
να προετοιμάσει τις λύσεις των αιτημάτων μας και τις κινητοποιήσεις του
κλάδου.
Οι δικαστικοί υπάλληλοι και δύναμη έχουμε και δυναμική να πετύχουμε, αρκεί
να είμαστε ενωμένοι. Καλούς αγώνες και επιστροφή στις νίκες.

Αθήνα 28/6/2018
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
για την
ΑΝΑΤΡΟΠΗ

