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  ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο. ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ;;;; 

(Ενηµέρωση για όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν)  
           
          Συνάδελφοι, 
          Πέρασε παραπάνω από ένας χρόνος από τη στιγµή που µια τυχαία και ευκαιριακή οµάδα µειοψηφίας 
ανέλαβε την ηγεσία της Ο∆ΥΕ, σ΄αυτόν το χρόνο δε σταµατήσαµε να µετράµε απώλειες και δυστυχώς 
ακολουθούν κι άλλες . Κι ενώ συµβαίνουν  διάφορα ευτράπελα  και καταστροφικά για τον κλάδο, αλλά και 
τους εργαζόµενους η «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ αγνοείται, ή µάλλον για να είµαστε συνεπείς στα γραφόµενα,  
περιµένει την Κυβέρνηση να της δείξει το δρόµο προς την καταστροφή κι αυτή απλά ακολουθεί!!!!  
     

Κι αρχίζει η παρουσίαση των κατορθωµάτων αυτής της «ηγεσίας» µειοψηφίας και απουσίας. 
 

1. Ψηφίστηκε  το 3ο  µνηµόνιο (της «Αριστεράς» και της αξιοπρέπειας) κι αυτοί δεν έβγαλαν ούτε 
«άχνα» να καταγγείλουν την πορεία προς την οικονοµική καταστροφή µας. 

 
2. Το έκτακτο συνέδριο  αποφάσισε να µην υπάρξει καµία αλλαγή στον Κώδικά µας κι αυτοί, ή 

µάλλον κάποιοι από αυτούς έτρεχαν από την πίσω πόρτα να περάσουν αλλαγές για να εξυπη-
ρετήσουν  κοµµατικούς ψηφοφόρους  ή φίλους. Έφτασαν µάλιστα κάποιοι από την «ηγεσία» της 
Ο∆ΥΕ  να  αγωνίζονται και να επιδιώκουν αποτελέσµατα , αντίθετα από όσα τα θεσµικά όργανα 
είχαν αποφασίσει. Κι έτσι φτάσαµε στο τερατούργηµα του άρθρο 48 του Συµφώνου Συµβίωσης  
όπου ουσιαστικά , ένας φανερά και ίσως 1-2 ακόµα κρυφά , από συγκεκριµένο χώρο, σε συνερ-
γασία µε την πολιτική ηγεσία  του Υπουργείου, αποφάσισαν  να στηρίξουν και να περάσουν την 
παραπάνω ρατσιστική διάταξη, στο υποτιθέµενο «αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο». Συγκεκριµένο 
άτοµο απαίτησε, σε συνεργασία µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να πεταχτούν  όλοι οι 
συνάδελφοι ∆Ε κατηγορίας στον «Καιάδα», παρ΄όλο που εκτελούν όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι 
τα ίδια καθήκοντα,  για να εξυπηρετηθούν κάποια….. «λίγα δικά τους παιδιά, του κοµµατικού – 
παραταξιακού σωλήνα» και να δηµιουργήσουν κλίµα διχόνοιας στους συναδέλφους για να 
πετύχουν , µε τη διάσπαση, τους όποιους σκοπούς τους . (Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆Σ της 
Ο∆ΥΕ καταθέσαµε πρόταση προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των συνεπειών του άρθρου 48, 
όταν βγεί η προκήρυξη των θέσεων ευθύνης και αποκλείονται ∆Ε υποψήφιοι, µε δικηγόρο που θα 
ορίσουν οι θιγόµενοι συνάδελφοι, η απόφαση παραπέµφθηκε στην επόµενη συνεδρίαση του ∆Σ, 
όπως και η πρόταση µας για ανακοίνωση -  καταγγελία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης  και της Κυβέρνησης για την ψήφιση του «ρατσιστικού» κατά συναδέλφων  άρθρου 
48 ) 

 
3. Ψηφίστηκε «Αριστερό»  Μισθολόγιο, όπου και πάλι η «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ ήταν απούσα, από 

οποιασδήποτε µορφής καταγγελία , άσχετο αν και πάλι εφάρµοζαν πολιτική µείωσης µισθών , µέσα 
από την αύξηση εισφορών και κρατήσεων. Και πάλι τα γνωστά υποζύγια θα επωµιστούν το 
βάρος των πολιτικών λιτότητας και εξαθλίωσης. Επίσης αυτό το «αριστερό µισθολόγιο» παγώνει 
για  µία ακόµα  φορά  τις µισθολογικές προαγωγές µέχρι και το 2018. Ακούσατε να ψελλίζουν 
κάτι και γι΄ αυτό;  ΟΧΙ. Ας απαντήσουν, όχι σε µας, αλλά στο συνάδελφο που είναι νεοδιόριστος 
και µένει σε ξένη πόλη,  πως θα ζήσει µε 650€ το µήνα ;;; (εκτός κι αν περιµένουν την επαναφορά 
∆ώρων και επιδοµάτων, όπως τους έταξαν πριν 1 χρόνο!!!!!). Ακόµα και σήµερα παρ΄ όλο που 
τέθηκε το θέµα δεν λήφθηκε καµία απόφαση.  

 
4. Μέσα σ΄ όλα αυτά τα καλά και «αριστερά»  καλώς κείµενα, κατά την «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ, τις 

τελευταίες 20 µέρες  έχουµε κι άλλες «καλές και αριστερές» εξελίξεις. Έχουµε 2 νέες βόµβες, 



 2
ειδικότερα:  Α) Συστάθηκε και λειτουργεί επιτροπή στο Υπουργείο, µε την προεδρεία του κ. 
Σταυρόπουλου,  πρώην αντιπροέδρου του ΣτΕ και Υπουργού της Κυβέρνησης Παπαδήµου, (του 
«αριστερού» Πρωθυπουργού  της Ε.Κ.Τ. ), µε απούσα και πάλι την Ο∆ΥΕ, όπου επεξεργάζονται 
σχέδια για συγχωνεύσεις   Πρωτοδικείων (µιλούν αρχικά για τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια) και        
Β) προκειµένου να εξοικονοµήσουν χρήµατα, για να τα δώσουν στο στρατό των µετακλητών 
κοµµατικών υπαλλήλων, παύουν να καταβάλουν το επίδοµα θέσης ευθύνης σε όσους έχουν 
αναλάβει θέση ευθύνης από τα τέλη του 2015 και ίσως σύντοµα  και σε όλους όσους εκτελούν χρέη 
προϊσταµένων , µε πράξη  και το λαµβάνουν σήµερα, µε τη δικαιολογία ότι υπάρχει γνωµοδότηση 
του ΝσΚ.  

 
5. Ανακοινώθηκαν προσλήψεις, που ήταν ήδη εξαγγελµένες από το 2014  και κάποιοι πανηγυρίζουν, 

άσχετο αν ένα χρόνο δεν έκαναν τίποτα να προχωρήσουν αυτές οι προσλήψεις και µε δεδοµένο ότι 
όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι στενάζουν,  χρόνια τώρα, από τις ελλείψεις προσωπικού. Αν οι 
πρωτοβάθµιοι σύλλογοι, όπως της Αθήνας, της Κέρκυρας, της Ρόδου κλπ δε ξεκινούσαν 
κινητοποιήσεις, η «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ, δε θα έκανε τίποτα !!!!! 

 
6. Ανακοινώθηκε ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας, έρχονται αυξήσεις σε 

εισφορές και µειώσεις σε συντάξεις και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός από την «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ, 
αλήθεια θα µας πει κάποιος από αυτούς γιατί;;;;  
 

7. Σήµερα είχαµε και µία ακόµα εξέλιξη, ενηµερωθήκαµε ότι προσδιορίστηκε η δικάσιµος της 
αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της απόφασης του  ΜΤΠΥ, για την υποχρεωτική µας εγγραφή 
σ΄αυτό για τις 3/6/2016 στην Ολοµέλεια του ΣτΕ, µε ότι µπορεί να σηµαίνει αυτό για την έκβαση 
της υπόθεσης.   

 
8. Έχουµε  απηυδήσει  ένα χρόνο τώρα να ρωτάµε την «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ, συνάδελφοι τι έγινε   µε 

τις   διαδικασίες επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση των συναδέλφων  ;;                      
τι έγινε για την υπογραφή της  συµφωνίας εισόδου των συναδέλφων στα Στρατιωτικά πρατήρια;;  
Και τέλος κύριοι τι θα γίνει µε τη δικαστική  διεκδίκηση  δώρων  Χριστουγέννων , Πάσχα και 
επιδόµατος αδείας ;;;;;  (Ένα χρόνο τώρα φωνάζουµε και τα θυµίζουµε σε κάθε συµβούλιο, να 
δουµε τελικά αν θα κάνουν  κάτι, έστω και τώρα, περιµένουµε…..) 
 
 
 
Κάποιοι, έχουν ευθύνες και πρέπει να αναλογιστούν  την ευθύνη τους για την κατρακύλα της 
θεσµικής θωράκισης του κλάδου . 
 
Κάποιοι ανερυθρίαστα ζητούν ακόµα και την κατάργηση του Κώδικα και κάνουν ότι περνά από το 
χέρι τους για την κατεδάφισή του, µε τη συνδροµή και συνεργασία και της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 

 
 

ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ; 
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ; 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙΡΟΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΡΟΜΟΣ ΝΑ ΠΟΡΕΥΤΟΥΜΕ . 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ. 

 


