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Μελών του ∆Σ της Ο∆ΥΕ

Προς τον Πρόεδρο
και τα µέλη του ∆Σ της Ο∆ΥΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1ον: Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή
2ον: Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Γεώργιο Σάρλη
Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Καταγγέλλουµε την απαράδεκτη και επιλεκτική συµπεριφορά της «δήθεν»
Ο∆ΥΕ που ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ στο ΣτΕ για να ακυρώσει την διαδικασία σύγκλησης των
υπηρεσιακών συµβουλίων επιλογής Προϊσταµένων, στηρίζοντας τα συµφέροντα
ορισµένων ανά την επικράτεια δικαστικών υπαλλήλων εις βάρος και ερήµην της
συντριπτικής πλειοψηφίας, που καλείται και να επωµισθεί το κόστος αυτής της
επιλογής.
Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από κωλυσιεργίες πολλών ετών ξεκίνησαν ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ οι διαδικασίες
για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης των Γραµµατειών των
Πολιτικών, Ποινικών δικαστηρίων και Εισαγγελιών αυτών.
Ένα πάγιο αίτηµα όσων πιστεύουν και παλεύουν γι’ αυτό, πήρε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το
δρόµο της επίλυσής του.
∆όθηκε η ευκαιρία να καταδειχθεί ποιοι και πόσοι πραγµατικά παλεύουν για την
πρόοδο, την εξέλιξη και την αναβάθµιση της Γραµµατείας, µέσα από την θεσµοθέτηση
κανόνων και αρχών που θα πρέπει να διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των
δικαστικών υπαλλήλων. Ποιοι παλεύουν και καταθέτουν ολοκληρωµένες προτάσεις για
την τροποποίηση του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων, για την θεσµοθέτηση
µοριοδοτούµενων κριτηρίων για την αξιολόγηση των υπαλλήλων έτσι ώστε µέσα από
διαφανείς και αντικειµενικά αξιολογούµενες κρίσεις να επιλέγονται οι καταλληλότεροι
για τις θέσεις ευθύνης στη ∆ιοίκηση των δικαστηρίων.
∆όθηκε όµως, επίσης η δυνατότητα να καταδειχθούν σαφέστατα πως και γιατί οι
«βολεµένοι» τόσα χρόνια αρνούνται αυτές τις εξελίξεις και παραµένουν τιµητές της
στασιµότητας και της άρνησης, θεσµοθέτησης αρχών και κανόνων στο χώρο της
Γραµµατείας των δικαστηρίων. Είναι αυτοί που έχοντας κυρίαρχο αίτηµα και σύνθηµα
« Κάτω τα χέρια από τον Κώδικα....» δεν αφήνουν να διορθωθεί τίποτα σ΄αυτόν το
κλάδο.
Γίναµε όλοι κοινωνοί των πλείστων εµποδίων στην ολοκλήρωση της διαδικασίας,
που εύστοχα και δίκαια ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ξεκίνησε µε τα µε
αριθµ. πρωτ. 3706 οικ./7-4-2017 και 35175 οικ./27-4-2017 έγγραφά του καθώς επίσης
και της, µε το υπ’ αρίθµ. 35178/οικ. 1-6-2017 έγγραφο, προσπάθειας επιτάχυνσης της
διαδικασίας και εξάλειψης αυτών των όποιων εµποδίων, που πάντως δεν µοιάζουν να
είναι τυχαία, αν είναι δυνατόν!!!!!
Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρά την αντίθετη άποψή µας, που εκφράστηκε και στο τελευταίο συµβούλιο, η
Ο∆ΥΕ προσέφυγε στο ΣτΕ για να ακυρώσει την προσπάθεια σύγκλησης των συµβουλίων
και µάλιστα µε δικά σας έξοδα.

Κύριοι το ταµείο της Ο∆ΥΕ δεν είναι ξέφραγο αµπέλι. ∆εν έχετε
φραγµούς; Κανένα µάθηµα δεν πήρατε τελικά;
Είστε αδιόρθωτοι!!!!!!!!!!
Με τις δικές µας εισφορές στρέφεστε εναντίον µας. ∆εν είναι αυτό, ο ορισµός
αντικαταστατικής συµπεριφοράς; Με ποιο δικαίωµα θα φορτώσετε στις πλάτες
συναδέλφων το κόστος µιας αντιπαράθεσης που δεν τους αγγίζει;
Τι έχετε άραγε να πείτε στις εύλογες διαµαρτυρίες συναδέλφων κάθε
κατηγορίας είτε είναι ΥΕ, ή ∆Ε ή νεώτεροι ΠΕ που το θέµα των επιλογών
Προϊσταµένων δεν τους αφορά τουλάχιστον άµεσα;
Γελιέστε αν νοµίζετε ότι από το υστέρηµα και τον ιδρώτα των συναδέλφων,
µπορείτε να ξοδέψετε καµιά δεκαριά χιλιάδες ευρώ περίπου, όπως λέτε, για να
εξυπηρετήσετε µια µικρή οµάδα υπαλλήλων που αρνείται να αποχωριστεί αξιώµατα και
θέσεις, που οι περισσότεροι απ’ αυτούς κατέκτησαν µε πράξεις Προϊσταµένων. Πάντως
σε κάθε περίπτωση ακόµα και για αυτούς, θα θεωρούσαµε κατανοητό, αν µε δικά τους
έξοδα διεκδικούσαν την διαιώνιση των ωφεληµάτων τους. Όχι πάντως και µε δικά µας
έξοδα.
∆εν νοµιµοποιείστε έτσι εύκολα και αγόγγυστα να θεωρείτε ότι υλοποιείτε
αποφάσεις συλλογικών οργάνων που στρέφονται κατά της συντριπτικής και συνάµα
σιωπηρής, όπως αποδείχθηκε από τις εκατοντάδες αιτήσεις υποψηφιότητας που έχουν
κατατεθεί.
Σας δηλώνουµε ότι θα ασκήσουµε κάθε νόµιµο δικαίωµά µας υπέρ της διάταξης
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης για ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ και θα ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ οι
διαδικασίες επιλογής Προϊσταµένων. Εµείς δεν θα φορτώσουµε στις πλάτες των
συναδέλφων τα έξοδα που θα προκύψουν. Θα τα επωµισθούµε µόνοι µας. Αλλά µην
τολµήσετε να βγάλετε από το ταµείο της Ο∆ΥΕ ούτε λεπτό. Σας είχαµε προειδοποιήσει.
Πάρτε το απόφαση . Οι καιροί έχουν αλλάξει. ∆εν εκπροσωπείτε πια το σύνολο
των υπαλλήλων. Ή θα µπουν κανόνες ή θα γκρεµισθούν τα πάντα είναι η µόνη σας
διέξοδος. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟ.
Καλούµε τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης :
- Να προχωρήσει επιτακτικά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών έτσι ώστε
µέσα στο τρέχον δικαστικό έτος να συγκληθούν τα συµβούλια επιλογής των
Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων. Να ξεπεράσει κάθε εµπόδιο που προβάλλεται ακόµα
και τώρα, όπως εδώ και πολλά και χρόνια στο κλάδο µας, από όσους είχαν έτσι
καταφέρει να διατηρήσουν µε κάθε τρόπο, αξιώµατα που δεν τους ανήκουν . Αυτό
αποτελεί την καλύτερη απάντηση στο ερώτηµά του, ποιοι δεν θέλουν να γίνουν τα
συµβούλια που επίµονα µας ρωτούσε στη τελευταία συνάντησή µας.
- Να δώσει οριστικό τέλος στις Πράξεις ανάθεσης καθηκόντων
Προϊσταµένων, που κυριάρχησαν και συνεχίζουν ακόµα και τώρα να
πραγµατοποιούνται.
ΤΕΛΟΣ Καλούµε την Ο∆ΥΕ να παραιτηθεί από αυτήν την δικαστική οδό
που επέλεξε πριν να είναι αργά. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα είµαστε δυναµικά
απέναντί τους.
Επιφυλασσόµαστε δε να υπερασπισθούµε µε κάθε νόµιµο τρόπο, ως έχουµε
υποχρέωση εξάλλου, την διασφάλιση της καταστατικής λειτουργίας του Ταµείου
της Ο∆ΥΕ όπως χρόνια τώρα έχουµε αποδείξει. Επισηµαίνουµε δε προς κάθε
κατεύθυνση, ότι αυτές οι ενέργειες της Ο∆ΥΕ, είναι κυρίαρχα διασπαστικές και δεν
βοηθούν στην ενότητα του κλάδου καθότι αποτελεί την µοναδική και άκρως
απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση κάθε στόχου, που αφορά όλους και είναι
πάρα πολλοί !!!!!!!
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