Συνάδελφοι , συναδέλφισσες

Ένα μήνα και κάτι μετά τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών στα υπηρεσιακά
μας συμβούλια συγχαίρω αρχικά , έστω και καθυστερημένα, όσους και όσες εκλέχτηκαν
σε αυτά και τους εύχομαι καλή θητεία.
Με μεγάλη μου λύπη διάβασα στις δηλώσεις τόσο του Υπουργού Δικαιοσύνης όσο και του
ΓΓ του ΥΔΔΑΔ σχετικά με την διεξαγωγή των εκλογών αυτών έμμεση κριτική στην
πενταετή λειτουργία της ΟΔΥΕ (2010‐2015) αφήνοντας αιχμές για φαινόμενα
πελατοκρατίας και συντεχνιακής σκοπιμότητας , παραβλέποντας το γεγονός ότι οι
εκλεγμένοι μας στο δευτεροβάθμιο κατά την διάρκεια των πέντε ετών, που είχε παραταθεί
η θητεία των αιρετών στα δικαστικά ΥΣ της χώρας, εκτελούσαν αποφάσεις συνεδρίων και
αποφάσεων του ΔΣ της ΟΔΥΕ.
Αναρωτώμενοι δε οι προαναφερθέντες « για ποιο λόγο ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης
δεν έκανε μια απλή ρύθμιση που θα αντιστοιχούσε τα κριτήρια εκλογιμότητας με το νέο
βαθμολόγιο, ώστε να μπορούν οι δικαστικοί υπάλληλοι να εκλέγονται αλλά και να
επιλέγονται ως προϊστάμενοι σύμφωνα με τον νόμο του 2000» συμπεραίνουν ότι «οι
προϊστάμενοι των κατά τόπους δικαστηρίων έκαναν αναγκαστικά τις επιλογές που ο
καθένας έκρινε κατάλληλες, εφόσον όλες οι θέσεις προϊσταμένων που αποδεσμεύτηκαν
λόγω λήξης της θητείας ή συνταξιοδότησης ή παραίτησης καλύφθηκαν με πράξεις
αναπλήρωσης και ότι τα ελλιπή δικαστικά συμβούλια παρακολουθούσαν απλά ως θεατές
τους διορισμούς αντί να επιλέγουν δημοκρατικά » .Θεωρώ άνευ αντικειμένου να θυμίσω
εδώ ότι επί πέντε χρόνια η ΟΔΥΕ διεκδικούσε την επαναφορά των δικαστικών υπαλλήλων
στους βαθμούς του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων πέραν των τυπικών κωλυμάτων στο
εκλέγειν και εκλέγεσθαι λόγω της βαθμολογικής κατάταξης μας από το 2011 στο
βαθμολόγιο του ν. 4024 και ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος που αφενός δεν είχαν γίνει
εκλογές για τα ΥΣ από το 2010, αφετέρου οι αιρετοί μας σε αυτά απείχαν από τις κρίσεις
προϊσταμένων στις δικαστικές υπηρεσίες.
Με ακόμη μεγαλύτερη λύπη μου δεν διάβασα καμιά ανακοίνωση με την οποία το ΔΣ της
ΟΔΥΕ να καταδικάζει τις δηλώσεις αυτές του πολιτικού μας Προϊσταμένου και του ΓΓ του
ΥΔΔΑΔ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Είναι η δεύτερη φορά που ο πολιτικός μας Προϊστάμενος παρεμβαίνει στη λειτουργία του
συνδικάτου μας. Η πρώτη ήταν με την ψήφιση του άρθρου 48 στο νομοσχέδιο για την
ελεύθερη συμβίωση, με το οποίο αποκλείεται μία κατηγορία εργαζομένων από το
δικαίωμα να κρίνονται για τη θέση του προϊστάμενων Διεύθυνσης τροποποιώντας τον
Κώδικα δικαστικών υπαλλήλων χωρίς τη συναίνεση της ΟΔΥΕ και αγνοώντας την αντίθετη
απόφαση του έκτακτου συνεδρίου της τον Νοέμβριο του 2015.Η παρέμβαση αυτή οδηγεί
τον κλάδο σε κατηγοριακό διχασμό και κυριολεκτικά χειραγωγεί την ψήφο των αιρετών μας
στα ΥΣ και όλα αυτά την στιγμή που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ακόμη η βαθμολογική μας
κατάταξη από το ΥΔΔΑΔ, τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης .
Καλώ το ΔΣ της ΟΔΥΕ να δώσει ένα τέλος στην τακτική αυτή του πολιτικού μας
προϊστάμενου , να πάρει τις στοιχειώδεις συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες και να μας
ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έκδοση του ΠΔ για την αξιολόγηση των δικαστικών
υπαλλήλων , ποιες είναι οι προτάσεις της ΟΔΥΕ που θα κατατεθούν ενώπιον της

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί για την τροποποίηση του κώδικα
δικαστικών υπαλλήλων.
Ζητώ από τους νέους αιρετούς στα δικαστικά ΥΣ όλης της χώρας να υπογράψουμε από
κοινού μια δήλωση αποχής από κάθε κρίση συναδέλφου για θέση ευθύνης αν δεν
ανακληθεί το άρθρο 48 και μέχρι την έκδοση του ΠΔ για την αξιολόγηση των δικαστικών
υπαλλήλων ζητώντας από το ΔΣ της ΟΔΥΕ να την επικυρώσει με απόφαση του.
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