ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες – οι
Το συνδικαλιστικό µας κίνηµα µετά τα γεγονότα των τελευταίων 4 ετών έχει πάθει αγκύλωση. Τα εις
βάρος µας "αριστερά" - ¨δηµοκρατικά" - αξιοκρατικά" ρατσιστικά και αντισυνδικαλιστικά µέτρα της
κυβέρνησης (που αποδεδειγµένα πλέον ωθείται από τους εκπροσώπους συναδέλφους µας, για ίδιον
όφελος και των περί αυτών) και η στάση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, απ' ότι φαίνεται, έχουν
"υπνωτίσει" τα προεδρεία των Συλλόγων και της Ο∆ΥΕ. Στο παρελθόν αν και όταν ξεκίναγε προσπάθεια
για µέτρα εναντίον µας, τα Πρωτοβάθµια όργανα δήλωναν πάντα ΠΑΡΟΝΤΑ όταν η Οµοσπονδία
«κοιµόταν» και προσπαθούσαν µε οιονδήποτε τρόπο να τα σταµατήσουν. Σήµερα το µόνο που
κάνουν είναι να πηγαίνουν µε το κερί στο χέρι. Λάθος κύριοι. Τεράστιο λάθος. Με το κερί στο χέρι πάνε
τα "καλά" παιδιά. Συνδικαλισµός και καλά παιδιά δεν συµβαδίζουν, δεν συνυπάρχουν. Ο συνδικαλισµός
θέλει "τολµηρούς" για να σηκώνουν καθηµερινά ανάστηµα στις διοικήσεις και στις κυβερνήσεις, προς
όφελος ΟΛΩΝ των ∆ικαστικών Υπαλλήλων. Όσο στα όργανα ηγούνται "καλά παιδιά" (όπως συµβαίνει
σήµερα) βρίσκουν πεδίο ελεύθερο παρτάκηδες, κατηγοριάρχες και κοµµατικά φιλόδοξοι "συνάδελφοι"
και αλωνίζουν.
Αυτό φάνηκε περίτρανα µε τις ανακοινώσεις της κυβερνητικής παράταξης και των συνεταίρων της,
αµέσως µετά τη συνεδρίαση του ΥΣ και την επιλογή των διευθυντών σε Αθήνα και Πειραιά, για τις
οποίες οι συντάκτες µας είχαν προειδοποιήσει µε το «σερβιρισµένο» δηµοσίευµα στα ΜΜΕ και το
διαδίκτυο, που είχε τίτλο « Όργιο κακοδιαχείρισης και σπατάλης στην Οµοσπονδία ∆ικαστικών
Υπαλλήλων», αλλά κατέληγε στην επιλογή των διευθυντών στα δικαστήρια.
Αλήθεια πως είναι δυνατόν η «παράταξη» αυτή να έχει κάνει τόσα «καλά», όσα αναφέρει στις κατά
καιρούς ανακοινώσεις της;;; Πως είναι δυνατόν να εκθειάζει σε κάθε ευκαιρία την κυβέρνηση της, που
τουλάχιστον στον κλάδο µας ξεκίνησε µε πρωτόγνωρα ρατσιστικά µέτρα να φέρει την εξυγίανση στα
δικαστήρια.;;;
Εδώ βέβαια τίθενται κάποια ερωτήµατα:
¾ Τη στιγµή που η Ο∆ΥΕ προσέφυγε στο ΣτΕ για την κίνηση του Υπουργού να στείλει τα
ερωτήµατα στο 5µελές ΥΣ του Αρείου Πάγου (οι λόγοι είναι γνωστοί), ΓΙΑΤΙ «επέτρεψε» στους
εκπροσώπους της σε αυτό να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής, όταν µάλιστα η
δικάσιµος ήταν για τον Νοέµβρη και δεν πήρε απόφαση να ΜΗ συµµετέχουν, µέχρι την
εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ;;;;;
¾ Ο Σ∆ΥΑ του οποίου φυσικά µέλη είναι οι εκπρόσωποι µας, τι έκανε;;;;;
Μάλλον οι εκλεγµένοι συνάδελφοι έχουν κουραστεί ή έχουν βολευτεί στις καρέκλες τους και δεν τους
ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Μέσα από κείµενα µας είχαµε ζητήσει ενηµέρωση για τις προτάσεις της Ο∆ΥΕ
στους Κώδικες και στον Οργανισµό ∆ικαστηρίων και ακόµα «κρύβονται» γιατί ∆ΕΝ έχουν αποφασίσει –
καταλήξει, µε αποτέλεσµα οι δύο εκπρόσωποι µας στις επιτροπές να καταθέτουν προσωπικές ή
παραταξιακές τους θέσεις. Τώρα προκύπτει το θέµα µε τα ΥΣ και πάλι «κρύβεστε». Η απόφαση των
συνεδρίων µας για το άρθρο 48 είναι η κατάργηση του. Το 5/µελές του Αρείου Πάγου συνεδρίασε και

επέλεξε διευθυντές µε το άρθρο 48 ΣΕ ΙΣΧΥ. Η συµµετοχή στο ΥΣ των εκπροσώπων µας από µόνη της
δεν ενισχύει αυτό το ρατσιστικό άρθρο, κόντρα στις αποφάσεις των συνεδρίων, τις οποίες έχουν
στηρίξει – ψηφίσει και αυτοί και οι παρατάξεις τους;;;;;;;

της ∆Ε κατηγορίας;;;;;;;

Η στάση τους αυτή δεν είναι ΚΑΤΑ

Παίρνετε αποφάσεις για να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε για τους

συναδέλφους και µετά «τρείς λαλούν και δυο χορεύουν».

Σοβαρότης ΜΗ∆ΕΝ !!!!!!!!!!!!

Τελικά ποιος ο λόγος ύπαρξης του Β/θµιου Οργάνου;;;
9 Για να παίρνει αποφάσεις για συµµετοχή όποιου θέλει στη ∆ΕΘ µε δικά του έξοδα (αυτονόητο);;;
9 Για αναβάθµιση µελών του ∆Σ σε υπερπροέδρους που «καπελώνουν» τον Πρόεδρο (κάτι που
πρωτοεµφανίστηκε την προηγούµενη διετία);;;
9 Για να βγάζει ανακοινώσεις επιγραµµατικές και να τις βαφτίζει ενηµερωτικές (και µάλιστα χωρίς
υπογραφές Προέδρου και Γ.Γ., αρχής γενοµένης και αυτό από την προηγούµενη διετία);;;
9 Για να «καρπώνονται» τη συνδικαλιστική άδεια τα εκλεγµένα µέλη της και να µην εργάζονται ή να
«υπολειτουργούν»;;;

9 Ή µήπως για να εκκολάπτουν και να δίνουν βήµα στα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»;;;;;;;;
Τέλος, όσον αφορά στον τρόπο επιλογής ∆ιευθυντών και µετέπειτα Τµηµαταρχών οφείλουµε να
καταθέσουµε τούτο: Αυτό που µας εκπλήσσει αρνητικά, είναι πως οτιδήποτε υπάρχει σαν απωθηµένο
µέσα µας, το βγάζουµε γενικεύοντας και βάζοντας όλους τους συναδέλφους στο ίδιο καζάνι.
Αλλάζουµε τα πάντα προκειµένου να εξαφανιστεί η ∆Ε κατηγορία, η µεγαλύτερη του κλάδου. Στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών π.χ. όσο δεν µας απατά η µνήµη µας, δεν δηµιουργήθηκε ποτέ θέµα
για την επιλογή και τοποθέτηση ∆ιευθυντή, εκτός από 2-3 φορές που «επέβαλαν» συναδέλφους από
άλλα καταστήµατα, λες και δεν υπήρχαν ικανοί συνάδελφοι της ιδίας υπηρεσίας. Επίσης, χωρίς να το
αναφέρει κάποιος νόµος, τα Υ.Σ. επέλεγαν στα 21 τµήµατα της, (14) συναδέλφους ΠΕ και (7) ∆Ε στους
οποίους ήταν και κάποιοι ΠΕ0 και όταν έβγαινε στη σύνταξη κάποιος ΠΕ µε πράξη τον αντικαθιστούσε
ΠΕ και αντίστοιχα στους ∆Ε (και ΠΕ0), µέχρι να γίνει Συµβούλιο να επιλέξει νέο (∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ όµως ∆ΙΚΑΙΟ
ΑΥΤΟ, κατά τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές. ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ !!!!!!!!). Αυτό
γινόταν µέχρι σήµερα και προσπαθούν να µην ξαναγίνει, επειδή δεν είναι αξιοκρατικό. Σηµειωτέον δε,
ότι στο Πρωτοδικείο της Αθήνας όπου υπηρετούν οι ηγεµονίσκοι της αξιοκρατίας, της ικανότητας και
της διαφάνειας, είχαν κυκλοφορήσει «λίστα προτίµησης» µε ονόµατα για τµηµατάρχες (πριν τις
κρίσεις), που την είχε φέρει στο φως, εκλεγµένος συνδικαλιστής, καταγγέλλοντας «ωµή» παρέµβαση
τους στα Υ.Σ. !!!!!!!!!!!

Σταµατήστε πλέον τα «παιχνίδια» και κάνετε ουσιαστικό συνδικαλισµό !!!!!!!!!

Αποτυγχάνει κάποιος, µόνο όταν αποφασίσει να
παρατήσει την προσπάθεια… κι εσείς κ.κ. εκπρόσωποι
µας δυστυχώς έχετε αποτύχει.
Αθήνα 27 Σεπτέµβρη 2017
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