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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την 10η/09/2013 ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας το οποίο περιλαμβάνει τροπολογία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης με την οποία : α) Δίνεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης η δυνατότητα να
προσλάβει επιτυχόντες του διαγωνισμού του 2009, χωρίς να αναφέρει
συγκεκριμένο περιοριστικό αριθμό. β) Χορηγούνται στους Επιμελητές Δικαστηρίων
50 ευρώ οδοιπορικά.
Και οι δύο τροπολογίες ήταν ομόφωνα αιτήματα του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, η δε
ψήφισή τους εκτός από ικανοποίηση δημιουργεί και δύο ερωτήματα : α) Γιατί
μιλάμε περιοριστικά για την πρόσληψη μόνο 50 ατόμων;

β) Αφού το Κράτος

αναγνώρισε ότι οι Επιμελητές για ένα μεγάλο διάστημα επέδιδαν με δικά τους
έξοδα, δεν θα πρέπει να υπάρξει αναδρομική κάλυψη των εξόδων στα οποία
υποβλήθηκαν;
Η θέση της Παράταξής μας, ως προς αυτά τα δύο θέματα, είναι : ΑΜΕΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ.

(Τα όσα συζητούνται για

χορήγηση μόνο στους επιμελητές των μεγάλων Δικαστηρίων μην τα λαμβάνετε
υπ΄όψιν γιατί το μόνο που “μετράει” είναι η διατύπωση του άρθρου του νόμου)
Την ίδια μέρα, στο ίδιο νομοσχέδιο, ψηφίστηκε όμως και μία άλλη
τροπολογία (βλέπε άρθρο 53) η οποία έχει ως εξής : (αντιγράφουμε την
αιτιολογική έκθεση γιατί η διατύπωση είναι λίγο μπλεγμένη) Με τις παρούσες
ρυθμίσεις προστίθενται περιπτώσεις στο άρθρο 90 του ν.4172/2013 που
προβλέπει τις εξαιρέσεις υπαλλήλων από διαθεσιμότητα. Με την περίπτωση στ

στ) ορίζεται ότι δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι που ήδη τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα βάσει του ν.4093/2012 και τοποθετήθηκαν στις νέες τους θέσεις,
και επομένως δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως “πλεονάζον”, προσωπικό το
οποίο μόλις πρόσφατα ζητήθηκε ως αναγκαίο από τους φορείς για την κάλυψη
κενών στο πλαίσιο της ολοκληρωθείσας πρώτης φάσης του προγράμματος
κινητικότητας.
Αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί το ερώτημα :
Αν δεν καταφέρουμε με τους συνδικαλιστικούς μας αγώνες να
εξαιρεθούμε από το επόμενο κύμα διαθεσιμότητας ποιοι θα είναι αυτοί που στα
Δικαστήρια θα τεθούν ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;;; (Συνυπολογίστε ότι το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
συμφωνεί με την μεταφορά στις υπηρεσίες άλλων 1000 ατόμων με παράνομη
σχέση εργασίας)
Παρακαλούμε λοιπόν όσους διατυπώνουν την προτροπή προς τον Σύλλογο
του Πειραιά να αποσύρει την αίτηση ακύρωσης κατά της κινητικότητας‐
διαθεσιμότητας να δηλώνουν ταυτόχρονα και ποιοι προβλέπουν να υπαχθούν στο
μέτρο αν δεν καταφέρουμε να εξαιρεθούμε με τους συνδικαλιστικούς μας αγώνες!
(Ειδικά δε αν η επικείμενη μεταφορά ενός μεγάλου αριθμού υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ, οι οποίοι θα εξαιρούνται από όποιο επόμενο μέτρο, αφαιρέσει το
επιχείρημα της υποστελέχωσης των Δικαστηρίων).
Πιστεύουμε ότι σε αυτήν την κατεύθυνση της ένταξης των Δικαστικών
Υπαλλήλων στην Διαθεσιμότητα κινείται και η Ανώνυμη Καταγγελία προς τον κο
Μητσοτάκη κατά προσλήψεων Δικαστικών Υπαλλήλων παρελθόντων ετών,
σύμφωνα με την πληροφορία που μετέφερε ο σ. Κουφογιώτης στην συνεδρίαση
του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.
Είναι εύκολο να φανταστούμε ποιοι στέλνουν ανώνυμες επιστολές και σε τι
στοχεύουν, τους ενημερώνουμε ότι αν δεν ήταν τόσο άσχετοι θα είχαν τουλάχιστον
γνώση της πρόσφατης νομολογίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων.
Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί οι υπόλοιπες Παρατάξεις
“σφυρίζουν αδιάφορα”;
Συναδέλφισσες‐οι,
Ο κλάδος έχει πάψει να έχει σαφείς στόχους. Διαβάζουμε τις ανακοινώσεις
που εκδίδει το Προεδρείο της ΟΔΥΕ επ΄ ονόματι του Δ.Σ. (πολλές φορές χωρίς να

έχει υπάρξει συνεδρίαση του Δ.Σ.) και διαπιστώνουμε με αγανάκτηση ότι ο όρος
“Δικαστικοί Υπάλληλοι” τείνει να αντικατασταθεί με τον όρο “Εργαζόμενοι στα
Δικαστήρια” καλύπτοντας την κυβερνητική πολιτική που παραβιάζει Σύνταγμα και
Νόμους.
Αντί να προσπαθήσουμε να οχυρώσουμε τον χώρο απέναντι στις
αντισυνταγματικές πράξεις εναντίον του μένουμε στις μεγαλόστομες διακηρύξεις
της επαναστατικότητάς μας καλώντας τον λαό σε γενικό ξεσηκωμό, ενώ προ ολίγων
μηνών ακόμα και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (αν και ΠΑΜΕ) διατύπωνε την άποψη ότι
έπρεπε να συναντήσουμε αντιπροσωπεία της Τρόικας αλλά χωρίς ο ίδιος να
συμμετάσχει (για να μην εκτεθεί πολιτικά;)!
Δίνουμε σαν ηγεσία του κλάδου ένα τέλειο παράδειγμα πλήρους
ασυνέπειας όταν απεργούμε με την ΑΔΕΔΥ κατά της Κινητικότητας‐Διαθεσιμότητας
και ταυτόχρονα κύριο αίτημα της ΟΔΥΕ είναι να έλθουν στις Δικαστικές Υπηρεσίες
όσον το δυνατόν περισσότερα άτομα από την Κινητικότητα‐Διαθεσιμότητα χωρίς
αυτό να το θεωρούμε συνδικαλιστικά σχιζοφρενικό!!!!!!!
Η λογική του “τι να κάνουμε αφού το έχουν αποφασίσει;” ή του “αφού το
Σύνταγμα έχει καταργηθεί” είναι τραγική γιατί οδηγεί στην πλήρη αδράνεια και
υποταγή. Όταν δε αυτή εκφράζεται από συνδικαλιστή είναι ώρα αυτός να
επιστρέψει στο γραφείο του αφού δεν έχει πλέον την διάθεση να αντιδράσει.
Συναδέλφισσες‐οι,
Ενδεικτικό του πώς λειτουργούμε ως συνδικαλιστική ηγεσία του κλάδου
είναι η πρόταση για Ανεξάρτητη Γραμματεία που διατυπώνεται κατά καιρούς, και
πρόσφατα από το ΕΝΙΑΙΟ (και όχι μόνο).
Η Παράταξή μας έκανε μια μικρή έρευνα και δεν καταφέραμε να βρούμε
κάποιο Δικαστικό Σύστημα στον κόσμο που να λειτουργεί με ανεξάρτητη
Γραμματεία. Επειδή όμως οι δυνάμεις μας είναι περιορισμένες, αφού είμαστε η
μικρότερη Παράταξη στον κλάδο, παρακαλούμε τις Μεγάλες Παρατάξεις να μας
υποδείξουν ένα τέτοιο σύστημα για να το μελετήσουμε. Σαφώς και δεν αρνούμαστε
ότι η ΟΔΥΕ μπορεί να γίνει παγκόσμια πρωτοπορία και να φτιάξει ένα τέτοιο
σύστημα, σε αυτήν την περίπτωση όμως οφείλουν όσοι το προτείνουν να
εμφανίσουν ένα επεξεργασμένο και λειτουργικό σχέδιο για συζήτηση, διαφορετικά
εμείς θα υποστηρίζουμε ότι όλα γίνονται για να βοηθήσουν το Κράτος να μας

εντάξει στην Δημόσια Διοίκηση διατηρώντας μόνο την επαγγελματική μας
επιβάρυνση. Το θεσμικό αντίστοιχο δηλαδή του Βαθμοί Κώδικα αλλά Μισθοί
4024/11 που προωθεί (με μόνη διαφωνία την δική μας) το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.
Συναδέλφισσες‐οι,
Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουν να εκδίδονται βαρύγδουπες
ανακοινώσεις γενικού πολιτικού ενδιαφέροντος που είτε θα οργανώνουν την
επανάσταση, είτε θα σκορπούν αντιμνημονιακό δέος στις τάξεις της κυβέρνησης με
την συντεταγμένη και αποτελεσματική δράση του κλάδου απαντάμε εκ των
προτέρων : Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΧΤΙΖΕΙ ΑΝΩΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΓΙΑ !
Εμείς προτιμάμε τις πράξεις!
Όταν έρχεται η ώρα των πράξεων προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι να
ανταποκριθούμε σε κάθε σενάριο με επεξεργασμένες θέσεις και σχέδιο.
Π.χ. Έχουμε εκθέσει στο Δ.Σ. την πρότασή μας για τον χειρισμό του θέματος
των 176 ευρώ εδώ και αρκετούς μήνες. Επίσης έχουμε προτείνει στο Δ.Σ. την
αξιοποίηση της απόφασης 195/2013 (Ολομέλεια ΣτΕ) για την ανασύσταση της
διαδικασίας επιλογής επιμελητών δικαστηρίων που σταμάτησε παράνομα το 2009.
Αυτά τα αναφέρουμε ενδεικτικά και θα επανέλθουμε με νεώτερη
ανακοίνωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Γραμματεία της Παράταξης

