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ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 

Λίγες ηµέρες πριν µας εγκαταλείψει το 2015 θα θέλαµε να απευθυνθούµε σε όλους τους συναδέλφους 
µας δικαστικούς υπαλλήλους και τις οικογένειές τους και να τους ευχηθούµε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και ο 
νέος χρόνος να µας φέρει όλα αυτά που προσδοκούµε. Ευχόµαστε να περάσετε καλά αυτές τις γιορτινές 
ηµέρες, µε υγεία και οικογενειακή ευτυχία, αλλά δεν είµαστε και αδιάφοροι και για έναν ολόκληρο 
κόσµο που δοκιµάζεται από την κρίση και τους πολέµους, που άλλοι δηµιούργησαν και άλλοι 
υποφέρουν. 

 
Η νέα χρονιά προβλέπεται ότι θα είναι συναρπαστική και θα φέρει µεγάλες αλλαγές στην ελληνική 
κοινωνία, εάν σταµατήσει ο κατήφορος της οικονοµίας. Αλλά ο αγώνας µας για την ανατροπή της 
µνηµονιακής πολιτικής θα συνεχισθεί, µέχρι να φτάσουµε το βιοτικό µας επίπεδο σε αξιοπρεπή 
διαβίωση. 
 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ 
 

Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας µας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι µε τον αγώνα των 
συναδέλφων του Συλλόγου της Αθήνας, άνοιξε ο δρόµος για την πρόσληψη 790 δικαστικών υπαλλήλων, 
100 για την πληροφορική, 190 για τα Ειρηνοδικεία ως µνηµονιακή δέσµευση και 500 για την κάλυψη 
των κενών στα δικαστήρια της χώρας. Αποδείχτηκε για άλλη µία φορά ότι κανένας αγώνας δεν πάει 
χαµένος. 

 

ΕΝΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Βρισκόµαστε δυστυχώς στη δυσάρεστη θέση να απαντήσουµε στις αναίτιες επιθέσεις του ΠΑΜΕ που 
«ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη», όπως λέει ο λαός µας. Με επιµονή του συρθήκαµε σε ένα 
συνέδριο, που αυτό που επεδίωκε κυρίως ήταν να κάνει µοµφή στο σηµερινό προεδρείο της 
Οµοσπονδίας, που είναι αλήθεια ότι είναι µειοψηφίας, αλλά είναι ένα νόµιµο προεδρείο και µε αυτό θα 
πορευτούµε µέχρι τον Οκτώβριο του 2016, έχοντας κενές τις θέσεις τους. Εάν πραγµατικά 
ενδιαφέρονται για το καλό του κλάδου, µπορούν να  καταλάβουν τις θέσεις που τους αναλογούν, για να 
δουλέψει ενωτικά η Ο∆ΥΕ την κρίσιµη περίοδο που διανύουµε και που όλα πραγµατικά αλλάζουν, 
χωρίς τη δική µας συµµετοχή. 

Απόδειξη όλων αυτών είναι ότι, αυτοί που επεδίωκαν το συνέδριο και το πρότειναν, «ξέχασαν» να 
βρουν τα θέµατα που µας απασχολούν και γι’ αυτό δεν υπήρχε και εισήγηση του ∆Σ. Αυτός που 
προτείνει έκτακτο συνέδριο βάζει και τα θέµατα. Παρά τις αντιξοότητες, έγινε πολύ καλή συζήτηση και 
αυτό γιατί οι σύνεδροι έδειξαν υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Βασικό σύνθηµα των συνέδρων του 
ΠΑΜΕ ήταν «κάτω τα χέρια από τον κώδικα», και εάν κάποιος κάνει τον κόπο να δει το βίντεο θα 
αντιληφθεί αυτή τη σκοταδιστική αντίληψη, που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, ενώ όλα γύρω µας 
αλλάζουν, ερήµην µας. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µήνες τώρα µιλάει για τροποποίηση άρθρων των Κωδίκων 
µας, που αφορούν στη βαθµολογική µας διάρθρωση, τις επιλογές των προϊσταµένων, τα υπηρεσιακά 
συµβούλια κλπ και αυτές τις αλλαγές που θέλαµε, τις θέσαµε σε δηµοσιότητα. Το συνέδριο όµως 
ουσιαστικά και οργανωµένα δεν συζήτησε όλα αυτά τα σοβαρά θέµατα που µας απασχολούν σήµερα 
και αυτή είναι η αιτία που όλα γίνονται ερήµην µας. 



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ 
 

Ψηφίστηκε ήδη το µισθολόγιο της δηµόσιας διοίκησης στο οποίο είµαστε ενταγµένοι και εµείς, οι 
δικαστικοί υπάλληλοι, όµως από τον υπό ψήφιση νόµο του κ. Βερναρδάκη για την αξιολόγηση και την 
αλλαγή του βαθµολογικού εξαιρούµαστε. Αυτό σηµαίνει ότι ενώ για όλη τη δηµόσια διοίκηση θα ισχύει 
ένα νέο σύστηµα βαθµολόγησης µε πέντε βαθµούς και γρήγορη ωρίµανση, σε εµάς θα συνεχίσει να 
ισχύει ο 4024/11 µε τις έξι βαθµολογικές κλίµακες και όλα τα αντιδραστικά που βιώνουµε σήµερα. 
Τώρα φάνηκαν τα αδιέξοδα του ΠΑΜΕ µε το «κάτω τα χέρια από τον κώδικα», τα οποία το 
συνδικαλιστικό µας κίνηµα πρέπει να ξεπεράσει και να προχωρήσουµε οργανωµένα και συγκροτηµένα 
στην τροποποίηση και τον εκσυγχρονισµό του δικού µας κώδικα. ∆εν είναι δυνατόν να αναγνωρίζει 
κάποια κατηγορία συναδέλφων µας το πτυχίο της σε 8 χρόνια και από το 2006 αντίστοιχα στον 
υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα να αναγνωρίζεται στα 2 χρόνια. Η Οµοσπονδία µας δεν έχει περιθώρια χρόνου. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ. 
 

ΚΑΚΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ  
Ο∆ΥΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Τα συµπεράσµατα για το ενδιαφέρον και τη συζήτηση στο συνέδριο που έβγαλε το ΠΑΜΕ, να µας 
επιτρέψει να πούµε ότι είναι αυθαίρετα. Ένα κοµµάτι του συνεδρίου, κακώς κατά την γνώµη µας, διότι 
θα έπρεπε να είχε λυθεί το θέµα οµαλά πριν το συνέδριο, το απασχόλησε η κακοδιαχείριση των 
οικονοµικών της Οµοσπονδίας µας από την προηγούµενη διοίκηση. Κατέληξε η συζήτηση σε δύο 
προτάσεις, οι οποίες και τέθηκαν σε ψηφοφορία, όπου και οι δύο απαιτούσαν ενδελεχή έλεγχο των 
παραστατικών της προηγούµενης περιόδου, η µία από διαπαραταξιακή επιτροπή της Ο∆ΥΕ και η άλλη 
από ορκωτό λογιστή για εσωτερική χρήση του συνδικαλιστικού κινήµατος. Τη δεύτερη πρόταση τη 
θέσαµε εµείς και επιδιώκαµε εσωτερική τακτοποίηση του θέµατος, να βρεθούν οι υπεύθυνοι, να 
καταλογισθούν οι ευθύνες και αυτοί να επιστρέψουν τα χρήµατα, που ενδεχοµένως θα καταλογισθούν 
από ανεξάρτητη αρχή στο ταµείο της Ο∆ΥΕ, διότι οι συνδροµές των συναδέλφων µας που δίνονται από 
το υστέρηµά τους πρέπει να γίνονται σεβαστές. 

Η ψηφοφορία ανάµεσα στις δύο προτάσεις ήρθε 49 µε 49 και ένα άκυρο. Το αποτέλεσµα το 
πανηγύρισαν δεόντως τα µέλη του ΠΑΜΕ, που δεν ήθελαν κανέναν έλεγχο και τις επόµενες ηµέρες 
συστάθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή της Ο∆ΥΕ για το θέµα, χωρίς να σεβαστεί το υπόλοιπο 49. Μήπως 
αυτός είναι ο λόγος που σήµερα η Ο∆ΥΕ βρίσκεται στη δυσάρεστη και δύσκολη θέση να 
εξωτερικεύεται το πρόβληµα µετά από σχετική καταγγελία στην Εισαγγελία Σύρου; 
 

Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΟΥ Σ∆ΥΑ 
 

Μας κατηγόρησαν επίσης ότι στον Σ∆ΥΑ δεν επιλέξαµε τον δικό τους υποψήφιο, ως όντως 
πλειοψηφούσα παράταξη στην Αθήνα, µε τρεις ψήφους διαφορά από την δεύτερη παράταξη. Να τους 
πληροφορήσουµε ότι η επιλογή µας είναι συνειδητή, µετά από συλλογική συζήτηση και κανένα µέλος 
µας δεν επέλεξε την υποστήριξη του υποψηφίου του ΠΑΜΕ, όχι γιατί έχουµε πρόβληµα µε το πρόσωπο 
του υποψηφίου, τον οποίο εκτιµούµε ιδιαίτερα. Το πρόβληµα µας είναι µε την παράταξη του ΠΑΜΕ 
∆ικαστικών Υπαλλήλων, που είναι υπεύθυνη για την κρίση που έρχεται, µετά την δηµοσιοποίηση του 
προβλήµατος των οικονοµικών της Ο∆ΥΕ. Τα µέλη του ΠΑΜΕ, κατά την κρίση µας, είναι αυτά που 
δηµιούργησαν το πρόβληµα, οφείλουν χρήµατα στην Ο∆ΥΕ και παρά τη δηµοσιοποίηση που κάναµε µε 
ανακοίνωσή µας, ακόµα και σήµερα δεν το έχουν διευθετήσει. Επίσης, στην προηγούµενη διοίκηση ο 
πρόεδρος και ο περισσότερο υπεύθυνος για την κακοδιαχείριση των οικονοµικών της Ο∆ΥΕ ήταν από 
την παράταξη του ΠΑΜΕ. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος της επιλογής µας για τον υποψήφιο πρόεδρο 
στον Σ∆ΥΑ, διότι δεν θέλουµε να εκθέσουµε σε κίνδυνο και τον Σύλλογο της Αθήνας. 
 

 
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ  

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 


