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Η ΑΝΟΧΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! ……………. 
(Πότε επιτέλους θα ξυπνήσει το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ;)  
 

Ζώντας  τη  λαίλαπα  των  μνημονίων  και  τον  κλοιό  να  σφίγγει 
καθημερινά  τις  ζωές  μας,  έχοντας  φτάσει  κυριολεκτικά  στα  όρια  της 
παράκρουσης,  αναζητούμε απεγνωσμένα ελπίδα φωτός,  αλλά δεν φαίνεται 
από πουθενά!.... 

Θα  περίμενε  κανείς,  τουλάχιστον  από  τον  ανώτερο  συνδικαλιστικό 
φορέα του Κλάδου μας την ΟΔΥΕ να  βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή 
της αντίστασης και της διεκδίκησης, δίνοντας το σύνθημα και την ορμή στους 
συναδέλφους  μας  που  κυριολεκτικά  νοιώθουν  ανυπεράσπιστοι  και 
ανασφαλείς  και  με  την  αίσθηση  ότι  δεν  έχουν  κανένα  στήριγμα  στο  να 
αντιμετωπίσουν  τις  συνεχώς  αυξανόμενες  δυσκολίες  της  καθημερινότητάς 
τους τόσο στους χώρους δουλειάς όσο και στη διαβίωσή τους  

Μετά από 8 ολόκληρους μήνες από το συνέδριο της ΟΔΥΕ και αφού 
οι  στενά  παραταξιακές  και  κομματικές  λογικές  που  επικράτησαν  κατά  τη 
συγκρότηση  του  Προεδρείου  της  ΟΔΥΕ  κατάφεραν  να  αποκλείσουν  την 
πρώτη  σε  ψήφους  παράταξή  μας  και  από  τις  δύο  καίριες  θέσεις  του 
Προεδρείου(Προέδρου  και  Γραμματέα),  δυστυχώς  οι  παρατάξεις  που 
συγκροτούν  το  Προεδρείο  της  ΟΔΥΕ(ΑΣΚ‐πρώην  ΠΑΣΚ,  ΔΑΚΕ  και  ΠΑΜΕ), 
συνεχίζοντας  αυτή  την  αδιέξοδη  τακτική  συμψηφισμών,  ισορροπιών  και 
συναλλαγής έχουν πετύχει να φέρουν σήμερα τον Κλάδο στη μεγαλύτερη 
ανυποληψία των τελευταίων 20 χρόνων!  

Χωρίς στρατηγική, σχεδιασμό και πλάνο σε όλες τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, από την συγκρότηση 
του Δ.Σ. και μετά, φτάσαμε ακόμα και στο σημείο να θεωρείται περιττή και η 
σύγκληση  του  Δ.Σ.  Για  την  ιστορία:  η  τελευταία  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  της 
ΟΔΥΕ έγινε στις 24 Ιανουαρίου 2013, δηλαδή πριν από περίπου 50 ημέρες ή 
κοντά δυο μήνες….. 

Όλο  αυτό  το  διάστημα  η  δραστηριότητα  του  Προεδρείου  της  ΟΔΥΕ 
εξαντλείται  σε  «επαφές»  με  τους  αρμόδιους  φορείς  της  Πολιτείας 
(Υπουργούς,  Γεν.  Γραμματείς,  υπηρεσιακούς  παράγοντες),  χωρίς  επί  της 
ουσίας να έχει σημειωθεί η παραμικρή πρόοδος σε κανένα από τα αιτήματά 
μας. 

Από  αφέλεια  ή  ηθελημένα  το  Προεδρείο  της  ΟΔΥΕ  έχει  φτάσει  στο 
σημείο  να  κρέμεται  κυριολεκτικά  από  τα  χείλη  του  κάθε  «αρμοδίου»  ή  μη 
κυβερνητικού παράγοντα αναμένοντας λύσεις στα  χρόνια αιτήματά μας και 
δείχνοντας  τυφλή  εμπιστοσύνη  στις  όποιες  αόριστες  υποσχέσεις  ή 
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διαβεβαιώσεις υπουργών, γενικών γραμματέων ή ακόμα και υπαλλήλων των 
υπουργείων. 

Έτσι  φτάσαμε  σήμερα,  εκατοντάδες  συνάδελφοι  να  είναι  σε  ομηρία 
και στασιμότητα εξέλιξης αφού δεν προχωρούν οι διαδικασίες εκλογής  των 
υπηρεσιακών συμβουλίων, με αποτέλεσμα να μην γίνονται και οι κρίσεις για 
Προϊσταμένους  και  Τμηματάρχες  και  να  παρατηρείται  το  φαινόμενο  στις 
περισσότερες  υπηρεσίες  να  έχουν  οριστεί  προσωρινοί  Προϊστάμενοι  και 
Τμηματάρχες,  για  θητεία  που  ήδη  έχει  ξεπεράσει  το  1,5  έτος,  για  να  μην 
πούμε  ότι  περιμένουμε  ……  το  «θαύμα»  προκειμένου  να  γίνουν  τα 
στοιχειωδώς  αυτονόητα,  δηλαδή  να  δοθούν  τα  έξοδα  κίνησης  των 
επιμελητών, να διορισθούν οι 50 επιλαχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 
2009 για τους οποίους έχει εξαγγελθεί τρεις φορές ο διορισμός χωρίς βέβαια 
να υλοποιείται, να συνταξιοδοτούμαστε ταυτόχρονα από Ταμείο Νομικών και 
Δημόσιο! Αν μάλιστα αναφερθούμε στα πιο δύσκολα αιτήματα, όπως το να 
δοθούν  οι  βαθμοί  που  είχαμε  προ  του  Ν.4024/11  ή  να  εξαντληθούν  οι 
πίνακες  επιλαχόντων  του  διαγωνισμού  του  2009  με  διορισμό  όλων  των 
επιτυχόντων  του  εν  λόγω  διαγωνισμού  εκεί  κυριολεκτικά  φαίνεται  πως 
αναμένουμε την Δευτέρα Παρουσία! 

Και δεν είναι μόνο αυτή η απραξία που δείχνει το Προεδρείο της ΟΔΥΕ 
και η διακοπή κάθε διαύλου επικοινωνίας‐συνεννόησης και διαλόγου με τους 
τοπικούς  Συλλόγους‐Μέλη  της  ΟΔΥΕ,  αλλά  έχοντας  υιοθετήσει  μια  άκρως 
γραφειοκρατική  λειτουργία,  απαξιώνει  με  τον  χειρότερο  τρόπο  τις 
δημοκρατικές  διαδικασίες  και  τη  φωνή  των  Πρωτοβάθμιων  Συλλόγων,  με 
τρανταχτό  παράδειγμα  την  στάση  του  στο  θέμα  της  κατανομής  στις 
Δικαστικές Υπηρεσίες,  των 532 θέσεων από μετατάξεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ που 
έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

Για  το  θέμα  αυτό  οι  εκπρόσωποί  μας  στο  Δ.Σ.  της  ΟΔΥΕ  δεν 
ενημερώθηκαν  καν  για  τις  διεργασίες  που  είχαν  γίνει  το  προηγούμενο 
διάστημα  και  μάθαμε  μόλις  στο  τελευταίο  Δ.Σ.  της  24‐1‐2013,  ότι  το 
Προεδρείο της ΟΔΥΕ συμμετείχε σε συνάντηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
για την κατανομή των θέσεων αυτών και μάλιστα τις μοίρασαν κιόλας με το 
οργανόγραμμα που είχε εκπονηθεί με στοιχεία του 2007!...... 

Χωρίς  καν  να  ερωτηθούν  οι  τοπικοί  Σύλλογοι  για  τις  σημερινές 
υπάρχουσες  ανάγκες‐κενά  υπαλλήλων,  χωρίς  καν  να  ληφθεί  υπόψη  η 
μεταφορά  αρμοδιότητας  ενός  μεγάλου  μέρους  της  ύλης  των  Μονομελών 
Πρωτοδικείων  στα  Ειρηνοδικεία,  χωρίς  καν  να  ληφθούν  υπόψη  οι 
αποχωρήσεις  υπαλλήλων  από  πολλές  υπηρεσίες    και  εν  πάσει  περιπτώσει 
αγνοώντας  κάθε  έννοια  συλλογικής  δράσης  και  συνεργασίας  το  Προεδρείο 
της ΟΔΥΕ λειτούργησε και στο θέμα αυτό θυμίζοντας Μαυρογιαλούρο, για να 
θυμηθούμε την παλιά ελληνική ταινία…. 

Χαρακτηριστικά  αναφέρουμε  ότι  μετά  την  επιστολή  του  Συλλόγου 
Ηρακλείου  προς  τον  Γενικό  Γραμματέα  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης  για  το 
θέμα των μετατάξεων, η οποία δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, 
γίναμε  δέκτες  πολλών  παραπόνων‐αιτημάτων  συναδέλφων  από  Συλλόγους 
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όλης  της  Ελλάδας  που  εξέφραζαν  την  απορία  τους  για  τον  τρόπο  και  τα 
κριτήρια που δόθηκαν και κατανεμήθηκαν οι θέσεις αυτές. 

Σίγουρα  δεν  φανταζόμασταν  ποτέ,  ότι  θα  έφτανε  η  ΟΔΥΕ  σε  τέτοια 
ανυποληψία  και  γραφειοκρατική  απομόνωση,  με  Πρόεδρο  μάλιστα  έναν 
εκπρόσωπο αριστερής παράταξης που έχει και ο ίδιος τεράστια εμπειρία στο 
συνδικαλισμό! 

Όμως,  ως  εδώ  και  μη  παρέκει!  Τόσο  καιρό  για  το  καλό  του  Κλάδου 
υπομείναμε  και  ανεχθήκαμε  πρακτικές  και  λειτουργίες  που  δεν  μας 
εξέφραζαν,  έχοντας  την  ελπίδα  ότι  κάτι  μπορεί  να  αλλάξει  και  εν  πάσει 
περιπτώσει για να μην κατηγορηθούμε ως υπονομευτές του Προεδρείου…… 

 Όμως το ποτήρι ξεχείλισε, αυτή η ΟΔΥΕ, δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο 
με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας! 

 Με  συναίσθηση  της  ευθύνης  μας  και  με  σεβασμό  στην  ψήφο  των 
συναδέλφων  που  μας  ανέδειξαν  πρώτη  δύναμη  στο  συνέδριο,  όσο  και  αν 
κάποιοι θέλησαν να αλλοιώσουν το μήνυμα αυτής της ψήφου προσπαθώντας 
να μας θέσουν στο περιθώριο, δηλώνουμε με τη σημερινή μας ανακοίνωση 
ότι  αναλαμβάνουμε  πρωτοβουλίες  για  να  βγει  επιτέλους  ο  Κλάδος  από  το 
τέλμα. 

Ζητούμε  από  το  Προεδρείο  της  ΟΔΥΕ  να  συγκαλέσει  άμεσα 
Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τις Απόκριες και την Καθαρή Δευτέρα, 
με  μοναδικό  θέμα‐εισήγηση  προς  τους  Τοπικούς  Συλλόγους: Δράσεις  και 
Κινητοποιήσεις  για  το  σύνολο  των  καίριων  αιτημάτων  μας  τα  οποία  θα 
ιεραρχήσει  το  Δ.Σ.  και  θα  εισηγηθεί  σε  Γενικές  Συνελεύσεις  που  θα 
προτείνει  να  γίνουν  σε  όλους  τους  Πρωτοβάθμιους  Συλλόγους  μέσα  σε 
ορισμένο χρονικό πλαίσιο και με την παρουσία μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σ΄ 
αυτές.  

Δεν   πρόκειται να ανεχθούμε άλλο να γίνονται συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
που  θα  αναλώνονται  σε  φιλολογικές  συζητήσεις  και  σε  διαλέξεις  του 
Προέδρου  για  τα  αίτια  της  κρίσης  και  ….  Για  τον  ΣΥΡΙΖΑ  (ως  άλλος 
Πρετεντέρης)! Η ανοχή έχει και τα όριά της!...... 

Οι  συνάδελφοι  σε  όλη  την  Ελλάδα  περιμένουν  πρωτοβουλίες  και 
δράσεις  που  θα  βοηθήσουν  τον  Κλάδο  και  όχι  κινήσεις  παλαιοκομματικού 
χαρακτήρα με στόχο …. τα ψηφαλάκια!.... 

ΥΓ.: Αλήθεια πότε το Προεδρείο της ΟΔΥΕ, θα υλοποιήσει την πρότασή 
μας που πέρασε ομόφωνα πριν από καιρό για δημοσιοποίηση των πρακτικών 
των  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  μέσα  από  την  ιστοσελίδα  της  ΟΔΥΕ;  Μήπως 
κάποιοι δεν το θέλουν;……  

 
Αθήνα 13 Μάρτη 2013 
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