ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Πρόσφατα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ η
κατάσταση υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται σε ∆ικαστικές Υπηρεσίες
όλης της Χώρας (κινητικότητα - Νόµος Κατρούγκαλου).
Με πολύ µεγάλη ανακούφιση διαπιστώσαµε ότι τα τεράστια
προβλήµατα ανεπαρκούς στελέχωσης των ∆ικαστικών Υπηρεσιών των
Κυκλάδων, λύθηκαν µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο!!
Συγκεκριµένα, τρεις δικαστικοί επιµελητές, τοποθετούνται
αντίστοιχα στην Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, στο Εφετείο Αιγαίου και στο
Ειρηνοδικείο Ερµούπολης.
Είναι προφανές ότι µόνο ορθολογικά κριτήρια διέπουν την
ανωτέρω κατανοµή, αφού οι προαναφερθείσες Υπηρεσίες (πλην του
Ειρηνοδικείου Ερµούπολης), εµφανίζουν την πληρέστερη στελέχωση σε
ολόκληρη την περιφέρειά τους.
Κατόπιν αυτών, το µόνο που µπορούµε πλέον ως Σύλλογος να
πράξουµε, είναι να διατυπώσουµε µια σειρά ερωτηµάτων, για τα οποία
αµφιβάλλουµε βάσιµα αν θα λάβουµε απάντηση:
1) Ποια ήταν η συµµετοχή του δευτεροβάθµιου συνδικαλιστικού
οργάνου των δικαστικών υπαλλήλων στην διαµόρφωση της εν λόγω
κατάστασης; Αν υπήρξε συµµετοχή, τότε διερωτάται κανείς ως ποιο
σηµείο αυτή έγινε δεκτή; Και αν έγινε κατά το µεγαλύτερο µέρος της
δεκτή, τότε βάσει ποιών στοιχείων συντάχθηκε αυτή η πρόταση;
2) Οι ∆ικαστικές Υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα
προβλήµατα υποστελέχωσης, αυτή τη στιγµή στις Κυκλάδες, είναι η
Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, το Πρωτοδικείο Σύρου και το
Πρωτοδικείο Νάξου. Ποια ήταν τα κριτήρια ώστε να µην τοποθετηθεί
κανείς υπάλληλος σε αυτές τις Υπηρεσίες; Οι ανωτέρω Υπηρεσίες έχουν
επανειληµµένα οχλήσει, τόσο την Κεντρική ∆ιοίκηση, όσο και την Ο∆ΥΕ,
αναφέροντας τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Εποµένως δεν
µπορεί κανείς να επικαλεστεί άγνοια. ∆ικαίως συµπεραίνει κάποιος ότι οι
συγκεκριµένες προτάσεις ήταν επιλογή! Επιλογή να τοποθετηθούν
υπάλληλοι σε σχεδόν πλήρεις από προσωπικό Υπηρεσίες. Επιλογή να
τοποθετηθούν σε ένα από τους πιο δύσκολους νοµούς της Χώρας,
υπάλληλοι µόνον ΥΕ κατηγορίας. Μήπως ήταν και επιλογή να
«εξυπηρετηθούν» πρόσωπα µε «πελατειακούς» δεσµούς µε παρατάξεις
της Ο∆ΥΕ ή µε υπαλλήλους σε θέσεις κλειδιά στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης;

3) Η κατάσταση µε τις συγκεκριµένες τοποθετήσεις, ήλθε να
συµπληρώσει ένα κύκλο παρατυπιών, παντελούς παραβίασης των
νόµιµων διαδικασιών και προσωπικών διαπλοκών στα γραφειοκρατικά
γρανάζια του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Πολύ πρόσφατα, µε
συγκεκριµένες µεθοδεύσεις που διαπιστώθηκαν ως προς την κάλυψη
κενών θέσεων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, µας δόθηκε η
ευκαιρία να διαπιστώσουµε, πόσο αποτελεσµατικά έχει συναρθρωθεί
αυτός ο κύκλος διαπλοκής, µεταξύ υπαλλήλων του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, µεγαλοσυνδικαλιστικών στελεχών και κοµµατικών
παρατάξεων.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι:
- ∆υστυχώς, όπως αποδεικνύεται, η κακοδαιµονία που κατατρέχει τη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, δεν οφείλεται σε πολιτική βούληση καµίας
Κυβέρνησης και κανενός Υπουργού, αλλά αποκλειστικά σε αγκυλώσεις
και µικρονοϊκά συµφέροντα των ίδιων των δηµοσίων υπαλλήλων.
- Το συνδικαλιστικό κίνηµα, δέσµιο µιας «παλαιοσυνδικαλιστικής
λογικής», υπηρετεί αυτές τις επιλογές και όχι µόνο αδυνατεί να σπάσει
τον φαύλο κύκλο µεταξύ των διασυνδέσεων εξουσίας, αλλά επιδιώκει να
τον διατηρήσει ώστε να επωφεληθούν συνδικαλιστικά στελέχη, που πολύ
φοβάµαι ότι «εκπροσωπούν» εργαζόµενους, χωρίς οι ίδιοι να έχουν ποτέ
εργαστεί.
- Συγκεκριµένα η Ο∆ΥΕ, αρνείται να ιεραρχήσει τα προβλήµατα του
κλάδου και να θέσει στην ∆ιοίκηση ένα συγκεκριµένο πλάνο, που να
αποτελεί κοινή συνισταµένη των θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων.
∆εν αρκούν οι «υψηλές επαφές» µε Υπουργούς και Γενικούς Γραµµατείς,
αν τα αιτήµατα που προβάλλονται δεν έχουν τη νοµιµοποίηση από τα
µέλη της Οµοσπονδίας.
- Επιτακτική καθίσταται η ανάγκη, ενός έκτακτου Συνεδρίου, στο οποίο
επιτέλους να τεθούν, τόσο τα θέµατα δυσλειτουργίας που ταλανίζουν
την Οµοσπονδία, όσο και ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και µεθοδολογία
διεκδικήσεων.
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