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Μελών του ∆Σ της Ο∆ΥΕ
Σε συνέχεια της από 9/6/2017 καταγγελίας µας προς το ∆.Σ της Ο∆ΥΕ µε την
οποία αναδείξαµε την απαράδεκτη και επιλεκτική συµπεριφορά της «δήθεν» Ο∆ΥΕ
που ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ στο

ΣτΕ για να ακυρώσει την διαδικασία σύγκλησης των

υπηρεσιακών συµβουλίων επιλογής Προϊσταµένων, δηλώνουµε ότι µαζί µε πολλούς
άλλους συναδέλφους έχουµε πλέον αποφασίσει να παρέµβουµε στο ΣτΕ, µε
σύµβουλο που θα ορίσουµε, υπέρ της νοµιµότητας των πράξεων του Υπουργού
∆ικαιοσύνης για τη συνέχιση της διαδικασίας των επιλογών, µε δικά µας έξοδα και
καλούµε όλους όσους συµφωνούν, να συνδράµουν σ’ αυτή την επιλογή.
Η απόφασή µας αυτή αποτελεί µονόδροµη επιλογή απέναντι σε µια πορεία
σκότους και οπισθοδρόµησης που χρόνια τώρα ακολουθείται στον κλάδο και που
δυστυχώς χαράχθηκε από τους εκπροσώπους των παρατάξεων των τιµητών της
απραξίας, της αναξιοκρατίας της έλλειψης κανόνων και αρχών που δυστυχώς ακόµα
και τώρα κυριαρχούν στην Ο∆ΥΕ.
∆υστυχώς η Ο∆ΥΕ δέσµια στη σταθερή πορεία των παραδοσιακά
χρωµατισµένων παρατάξεων της, που τίποτα δεν θέλουν να αλλάξει στον χώρο
αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, στηρίζει ένα καθεστώς στασιµότητας και
αναξιοκρατίας. Εµποδίζει

ακόµα και την ύστατη στιγµή την ολοκλήρωση των

διαδικασιών, για την επιλογή

Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων που επιτέλους έχει

ξεκινήσει γνωρίζοντας ότι εκατοντάδες υποψήφιοι έθεσαν υποψηφιότητες παρά τις
επιφυλάξεις ορισµένων περί ανυπαρξίας τέτοιων αιτήσεων ανά την επικράτεια.
Είναι σαφές εδώ και δεκαετίες ότι η Ο∆ΥΕ, για λόγους ψηφοθηρικούς , δεν
δίσταζε ούτε διστάζει να ενεργεί διχαστικά, ακολουθώντας τακτικές πλήρους
ισοπέδωσης παρότι στο καταστατικό της ρητώς αναφέρεται ότι « έχει σκοπό, µεταξύ
άλλων, τον συντονισµό, τη σφυρηλάτηση και τη διασφάλιση της ενότητας των µελών
της».
Έτσι και τώρα συνεχίζει την

απαράδεκτη και διχαστική υποκίνηση και

συµµετοχή της στην ακυρωτική διαδικασία του ΣτΕ, στο πλευρό µερίδας

∆Ε

συναδέλφων και κυρίως ήδη Προϊσταµένων, που δεν µπορούν να αποχωριστούν τις
θέσεις τους ως έχοντες αποκτήσει κληρονοµικό δικαίωµα επ’ αυτών, αγνοώντας µας
επιδεικτικά

αλλά φορτώνοντας ταυτόχρονα το κόστος και την δαπάνη πολλών

χιλιάδων ευρώ στην συντριπτική πλειοψηφία των υπολοίπων ΠΕ, ΤΕ , ∆Ε ή ΥΕ .
Σηµειώνεται δε ότι, επιλεκτικά και απαράδεκτα, δεν προέβη σε οποιαδήποτε
κίνηση για να αποτρέψει τις ίδιες ακριβώς και µε τα ίδια δεδοµένα διαδικασίες που
ήδη ολοκληρώθηκαν στα Υποθηκοφυλακεία και στην Γραµµατεία του ΣτΕ για τους
εκεί υπηρετούντες δικαστικούς υπαλλήλους, που ανήκουν και αυτοί στην Ο∆ΥΕ.
Προτιµά περαιτέρω αναβολή των διαδικασιών επιλογής, προκρίνει την
συνέχιση της ανοµίας, απεχθάνεται την αρχή της νοµιµότητας.
Κύριε Υπουργέ,
Η αρχή της νοµιµότητας στη δηµόσια διοίκηση επιτάσσει, να τελειώσετε
άµεσα τις διαδικασίες για να αναπνεύσουν επιτέλους οι Γραµµατείες των
∆ικαστηρίων της χώρας. Η αξιοκρατία να επικρατήσει, η ανοµία να εκπέσει.
∆είγµατα γραφής έχετε δώσει.
Επιπλέον η θέση µας είναι ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στην επιλογή
τµηµαταρχών η θέσπιση ανάλογων κανόνων, και µέσα από την τροποποίηση του
Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων έτσι ώστε η αναβάθµιση των θέσεων ευθύνης που
ξεκίνησε από τους ∆ιευθυντές, να επεκταθεί και στους Τµηµατάρχες. Αυστηρή
εφαρµογή του νόµου για τον ορισµό Αναπληρωτών σε θέσεις ευθύνης .
Τέλος σας ζητάµε να ερευνήσετε αν οι πράξεις αναπλήρωσης ∆ιευθυντών
υπαλλήλων ανά τη χώρα που ισχύουν αυτή τη στιγµή, διατηρούνται σε ισχύ και µετά
τη θέσπιση του άρθρου 48, δεδοµένου ότι, ακόµη και οι αναπληρωτές ∆ιευθυντές
πρέπει να κατέχουν τα υπό του νόµου απαιτούµενα προσόντα.
∆ώστε επιτέλους τέλος στην αναξιοκρατία και την έλλειψη κανόνων.
Τα υπηρεσιακά συµβούλια πρέπει να γίνουν άµεσα.
Φτάνει πια.
Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Καλούµε όσους θέλουν να συνδράµουν στην παρέµβασή µας στο ΣτΕ, που
έχουµε αποφασίσει, ας έρθουν σε επικοινωνία µαζί µας.
Ας αποδείξουµε ότι δεν είµαστε µόνο καµιά δεκαριά ∆ιευθυντές!!!!!
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ
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