
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
                        Για   

                       ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ήρθε για να ανατρέψει 

παθογένειες, να διεκδικήσει κοινούς στόχους,  με κοινά οράματα που παντού 

σε όλη δημόσια διοίκηση ισχύουν.  

Συνδημιουργήθηκε από όλους όσους πίστεψαν ότι κάτι πρέπει  να 

αλλάξει και στον κλάδο μας, για να ξεφύγουμε από το τέλμα και την 

μεθοδευμένη αδράνεια όλων όσων, συστρατευμένα, έλεγαν όχι στην 

τροποποίηση – εναρμόνιση του ΚΔΥ ,  όχι στα υπηρεσιακά συμβούλια, όχι σε 

ότι θετικό και σύγχρονο ισχύει σε όλη τη δημόσια διοίκηση. 

Αυτή η προσπάθεια έγινε αποδεκτή,  τάραξε τα νερά, σφυρηλατήθηκε, 

άλλαξε τα δεδομένα, αλλεπάλληλα  επιβεβαιώθηκε και κορυφώθηκε στο 

πρόσφατο συνέδριο στα Καμένα Βούρλα. 

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν  να υπονομεύσει την προσπάθεια 

αυτή που εβδομήντα και πλέον σύνεδροι επικρότησαν και 

επαναβεβαίωσαν με την ψήφο τους. 

Δεν επιτρέπουμε σε  κανέναν να  θεωρήσει την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

κτήμα του και φυσική συνέχεια προηγούμενων σχηματισμών. 

Όποιος υπερφίαλα έτσι σκέφτεται θέλει και μάλλον πρέπει να 

χαράξει το δικό του δρόμο. 

Αν δεν στηρίζει την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ας πάει να συνεργαστεί με 

όποιον θέλει ή ας πορευτεί  μόνος του. Ας συνεργαστούν με αυτούς που 

τάχα  φοβήθηκαν  και μια χαρά συνεργάζονται τόσο καιρό και που ίσως 

εμείς αποτελούμε εμπόδιο στην αγαστή τους συμπόρευση και δεν έχουν 

πώς να μας το πουν.  

Οι θεωρίες νικητών και ηττημένων δεν έχουν θέση στη 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 

 Σταματάμε εδώ δηλώνοντας ότι σχετική χθεσινή  ανακοίνωση 

τεσσάρων συνοδοιπόρων - συνεργατών, η οποία παρουσιάζεται ως 

ανακοίνωση της παράταξής μας, δεν  είναι προϊόν συλλογικής επεξεργασίας 

και εκφράζει τις προσωπικές τους απόψεις».  

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι, η εν λόγω ανακοίνωση, ούτε ως 

προς το περιεχόμενο, ούτε ως προς το ύφος, απηχεί τις θέσεις της παράταξής 

μας και φυσικά ως ενέργεια, που προφανώς δημιουργεί σύγχυση και 

αποπροσανατολισμό στους συναδέλφους, την καταδικάζουμε.  



Αυτοί που την προσυπογράφουν  ας απαντήσουν πρώτα, πώς και γιατί 

μόνοι τους αποφάσισαν ποιόν και γιατί θα προτείνουν για τη συγκρότηση του 

Προεδρείου μετά τα αποτελέσματα του πρόσφατου συνεδρίου της ΟΔΥΕ. 

Να απαντήσουν  αν συμμετείχε και αν κλήθηκε να συμμετάσχει στην 

προς τούτο σύσκεψη που πραγματοποίησαν μεταξύ τους, ο πλειοψηφών 

σύμβουλος της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ συνάδελφος Ανδρέας Πάσχος;  

Ποιος αποφάσισε να αγνοήσει, την βούληση των συνέδρων, που 

εξέλεξαν ως πρώτο σύμβουλο τον συνάδελφο Ανδρέα Πάσχο;  

 Γιατί δεν στηρίχθηκε αυτός για Πρόεδρος; 

Από πότε ο πλειοψηφών σύμβουλος μιας παράταξης αποκλείεται από 

κάθε συνάντηση και επαφή και δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη από 

την οποία εκλέγεται;  

Σταματάμε εδώ. 

 Χαιρετίζουμε την άποψη του Υπουργείου να προχωρήσει στην 

αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων που χρονίζουν με την προώθηση 

νομοθετικών  ρυθμίσεων πέρα από την τύχη του Κώδικα, για τον οποίο  

είναι πολυάριθμες οι επιφυλάξεις καθόσον και πάνω απ’ όλα δεν 

εναρμονίζεται  με τα ισχύοντα σε όλη τη δημόσια διοίκηση. 
Έτσι θα θεραπευθούν  πολλά εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τη 

υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων που χρήζουν άμεσης 

αντιμετώπισης όπως:  Η αναγνώριση προϋπηρεσίας, η συμμετοχή στο Εθνικό 

μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση, η μοριοδότηση, οι 

επιλογές Προϊσταμένων, οι μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, η δυνατότητα 

μετακινήσεων σε άλλες υπηρεσίες, η τακτοποίηση των ΙΔΑΧ… 

 Καταγράφοντας την ξεκάθαρη θέση μας ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε 

δικές μας ενδοπαραταξιακές αντιπαραθέσεις που κανέναν δεν ωφελούν ούτε 

τα μέλη της παράταξης, ούτε ενδιαφέρουν τους λοιπούς συναδέλφους   

δηλώνουμε ότι δεν θα επανέλθουμε όσο και αν προκληθούμε. 

 Αναγκαστήκαμε να ξεκαθαρίσουμε στο ελάχιστο κάποια ζητήματα που 

είχαν προβληματίσει πολλούς είτε είναι μέλη μας είτε είναι συνάδελφοι απ 

όλους τους χώρους. 

                                     Αθήνα 3/4/2019 

 

Ο εκπρόσωπος στο Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. και οι συνυποψήφιοι με το  

ψηφοδέλτιο της  παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ» στο 

πρόσφατο συνέδριο: 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΣΧΟΣ                         ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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