
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

Η «ΑΝΑΓΚΗ» ΓΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»  

και  

« ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» ΓΙΑ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ  

Συναδέλφισσες/φοι, 

Από το έτος 2012 και το συνέδριο της Ερέτριας δημιουργήθηκε 

στον συνδικαλιστικό  μας χώρο ένα  νέο συνεργατικό σχήμα με 

την συνεργασία των τότε παρατάξεων  «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ./Δ.Α.Σ.»  και 
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ». 

Όπως ήταν φυσικό το συνεργατικό αυτό σχήμα δέχτηκε 
επίθεση κύρια από παρατάξεις που για χρόνια είχαν εδραιωθεί 

στον συνδικαλιστικό χώρο και είχαν γίνει «κατεστημένες» στη 

συνείδηση των συναδέλφων.  

Όμως η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ», όπως ονομάστηκε 

το σχήμα μας αυτό, ονομασία που είχε τον συμβολισμό της 
νέας και ανατρεπτικής αντίληψης στο χώρο του συνδικαλισμού 

, αλλά και της αντίστασης στην επερχόμενη λαίλαπα των 

μνημονίων, είχε πια κατοχυρωθεί στο χώρο ως μια νέα 
παράταξη με δυναμική , κάτι που φάνηκε στα επόμενα  χρόνια 

και εκφράστηκε όχι μόνο εκλογικά στα συνέδρια , αλλά κύρια 

και στις διεκδικήσεις και τις μικρές ή μεγάλες νίκες του Κλάδου. 

Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ», παρά το γεγονός ότι στο 

συνέδριο του Βόλου εξελέγη ως πρώτη δύναμη στο Δ.Σ. της 
ΟΔΥΕ, αποκλείστηκε με αντιδεοντολογικό τρόπο από το 

Προεδρείο της θητείας 2012-2014. Όμως αυτό δεν την 

εμπόδισε να διαδραματίσει ρόλο στις εξελίξεις από αυτήν ακόμα 

τη θητεία του «αποκλεισμού» της, ρόλος που έγινε βέβαια 

ακόμα πιο ενεργός τα επόμενα μέχρι και σήμερα χρόνια, που η 

αποδοχή και η ψήφος των συναδέλφων την έχουν φέρει 
πρωτοπόρα συνδικαλιστική παράταξη στον χώρο μας. 

Μια μικρή αναδρομή στο χρονικό διάστημα από το 2012 μέχρι 
και σήμερα αρκεί για να θυμηθεί κάποιος τι ακριβώς πετύχαμε 

ως Κλάδος  και πόσο σημαντική ήταν στις επιτυχίες αυτές η 

συμβολή της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 



Ήταν η παράταξη που τόλμησε να «ακουμπήσει» και να 

αναδείξει το μεγάλο και για χρόνια υπαρκτό πρόβλημα του 

Ταμείου της ΟΔΥΕ, με το να «βγάλει» στην επιφάνεια τα 
«κακώς κείμενα» της περιόδου 2012-2014, επιχειρώντας κύρια 

την «συνδικαλιστική λύση και κάθαρση» , που ως προς την 

λειτουργία του Ταμείου , επήλθε σε απόλυτο βαθμό, ενώ σε 
μεγάλο βαθμό επήλθε και σε επίπεδο συνδικαλιστικών 

ευθυνών, οι οποίες καταλογίστηκαν και αποδόθηκαν, άσχετα 

εάν κάποιοι δεν έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί στην 
υποχρέωση και την ευθύνη που τους αναλογούσε. Η ουσία 

πάντως είναι ότι από το τέλος του έτους 2014, που ανέλαβε η 

παράταξή μας τα ηνία της Ομοσπονδίας, μέχρι και σήμερα το 
Ταμείο της ΟΔΥΕ , λειτουργεί με απόλυτη οργάνωση και 

διαφάνεια. 

Όμως με την επιμονή και τη συμβολή της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

δρομολογήθηκαν λύσεις σε πολλά και σημαντικά ζητήματα του 
Κλάδου, όπως η δημιουργία του «Σχεδίου Νέου Κώδικα 

Δικαστικών Υπαλλήλων», για το οποίο εξαρχής η θέση μας ήταν 

ξεκάθαρη, όταν πολλοί που σήμερα εμφανίζονται υπέρμαχοι 
της ψήφισης του Κώδικα ,είχαν ως σύνθημα τους 

ταμπουρωμένοι σε παλιές αντιλήψεις και λογικές  το «κάτω τα 

χέρια από τον Κώδικα». Επίσης το ξεμπλοκάρισμα των 
διαδικασιών εκλογής των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

και συνακόλουθα η έναρξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών 

επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων, αλλά ή έστω και με 
αργούς ρυθμούς εξελισσόμενη διαδικασία επιλογής 

Προϊσταμένων Τμημάτων,  ήταν μία κατάκτηση του Κλάδου, 

στην οποία σημαντική συμβολή είχε η παράταξη της 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» . Και φυσικά δεν μπορεί να ξεχαστεί και να 

μείνει απαρατήρητη η μεγάλη προσπάθεια για τους διορισμούς 

Δικαστικών Υπαλλήλων, αρχικά μέσω της προκήρυξης 
1ΕΓ/2016, όπου διορίστηκαν στα Δικαστήρια επιτυχόντες του 

ΑΣΕΠ 1998 και στη συνέχεια με τις προκηρύξεις 1Κ/2017, 

2Κ/2017 και 8Κ/2017, όπου παρά τα προβλήματα και τις 

αστοχίες του ΑΣΕΠ, έχει μέχρι σήμερα διοριστεί ένα σημαντικός 

αριθμός  νέων Δικαστικών Υπαλλήλων και αναμένονται και 

άλλοι, δεδομένου ότι οι διαδικασίες των διαγωνισμών αυτών 
εκκρεμούν ακόμα για περισσότερες από 200 θέσεις. Τέλος , 

ήταν επίσης σημαντικό ζήτημα που δρομολογήθηκε και η 

ανακατανομή των οργανικών θέσεων, προσαρμοσμένη στις 
σημερινές ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών. 

Όλα τα παραπάνω  τα αναφέρουμε γιατί αποτέλεσαν 
«νίκες» του Κλάδου, επειδή ακριβώς εμφανίστηκε στα πεδία 

διεκδίκησης με ενιαία αντίληψη και στρατηγική, χωρίς 



μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες και λαϊκίστικες συμπεριφορές, 

χωρίς παραγοντισμούς και τη λογική «της πίσω πόρτας» ή «της 

μεσολάβησης των ενδιάμεσων και των κομματικών». Αυτές 
άλλωστε οι αρχές στήριξαν το οικοδόμημα της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ», όλα αυτά τα χρόνια και για το λόγο αυτό 

δεν μπόρεσε να βρει  πεδίο  ο συνδικαλιστικός λόγος  παλιάς 
κοπής. 

Στο συνέδριο των Καμένων Βούρλων το Νοέμβρη του 
2018 η παράταξη μας αναδείχθηκε εκ νέου πρώτη δύναμη και 

με ισχυρή ενίσχυση των δυνάμεών της, παρά το γεγονός ότι 

κάποιοι εντός της παράταξης, κινούμενοι από  «προσωπικά 
κίνητρα» ,θέλησαν με εκλογικούς μηχανισμούς να αλλοιώσουν  

τη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά  της. Όμως αυτό που 

κυριάρχησε ήταν η άποψη και η ψήφος των συναδέλφων που  
επέλεξαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αντιπροσώπευση της 

παράταξης στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ. Και το 
Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε με σαφή τρόπο την 

αντιπροσώπευση της παράταξης σ΄ αυτό εκλέγοντας μας σε 

θέσεις ευθύνης στο Προεδρείο . 

Από την έναρξη της τρέχουσας θητείας και παρά τα «εσωτερικά 

προβλήματα» που υπήρξαν, λόγω της «αποτυχημένης 
μεθόδευσης» που επιχειρήθηκε στο συνέδριο των Καμένων 

Βούρλων (σε συνεργασία και με άλλους «εντός της παράταξης» 

η στάση των οποίων έχει ήδη καταδικαστεί), η διάθεση και των 
τεσσάρων εκπροσώπων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 

συνεχώς ενωτική και συνεργατική ως προς το πέμπτο μέλος της 

παράταξης που προέρχεται από την «Πρωτοβουλία». Και αυτό 
παρά το γεγονός ότι υπήρχαν από την προηγούμενη κιόλας 

θητεία (2016-2018) τάσεις αυτονόμησης της «Πρωτοβουλίας», 

κάτι που ήταν εμφανές τόσο από την παντελή απουσία του 
εκπροσώπου της από δράσεις του ίδιου του Δ.Σ., αλλά και από 

την ολοκληρωτική έλλειψη διάθεσης για διάλογο και ανταλλαγή 

απόψεων με τα υπόλοιπα 4 μέλη μας στο Δ.Σ., που φάνηκε με 
τον πιο  εκκωφαντικό τρόπο από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση 

του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στην παρούσα θητεία, κατά την διαδικασία 

της συγκρότησης σε σώμα, όταν ο εκπρόσωπος της 
«Πρωτοβουλία», χωρίς καν να συζητήσει μαζί μας και 

ακολουθώντας μια δική του στρατηγική έθεσε υποψηφιότητα  

για Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, σε αντιπαράθεση με την 
υποψηφιότητα που είχαμε προκρίνει ως πλειοψηφούσα 

συνιστώσα της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Έτσι ο εκπρόσωπος της 

Πρωτοβουλία,  ενεργώντας κατά τρόπο «ασύμμετρο» με την 
εκλογική δύναμη των συμβαλλόμενων παρατάξεων στην 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», θεώρησε ότι θα είχε την αποδοχή της 



πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ., επειδή ακριβώς κατετάγη 

πρώτος σε ψήφους, κάτι που όλοι γνωρίζουν ότι συνέβη , 

επειδή τον στηρίξαμε λειτουργώντας πέρα και έξω από 
προσωπικούς μηχανισμούς. Και βέβαια η μη αποδοχή από το 

Δ.Σ. της υποψηφιότητας του εκπροσώπου της Πρωτοβουλίας, 

αποδείχθηκε,  όταν κατά την γενόμενη ψηφοφορία, αυτός  
έλαβε για την θέση μόνο την ψήφο του. 

Εμείς, παρά την απαράδεκτη αυτή ενέργεια  της υποψηφιότητας 
για τη θέση του Προέδρου, ενώ υπήρχε και η υποψηφιότητα 

που προέκριναν οι άλλοι 4 εκλεγέντες της παράταξης, δεν 

θελήσαμε να πολώσουμε το κλίμα, κύρια γιατί πιστεύαμε και 
πιστεύουμε ότι κάθε είδους ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, δεν μπορεί να 

βασίζεται στη διανομή θέσεων, αλλά σε αρχές και κοινούς 

στόχους. 

Πάντως και όταν ακόμα ο υποψήφιος της Πρωτοβουλία έθεσε 
υποψηφιότητα και μάλιστα δύο  ακόμα φορές, για άλλες θέσεις 

του προεδρείου εμείς χωρίς δισταγμό τον στηρίξαμε, όμως και 

τις δύο φορές δεν υπερψηφίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη του 
Δ.Σ.. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο ίδιος απουσίαζε από το 

Δ.Σ. (αποχωρώντας εν μέσω της συνεδρίασης) σε ψηφοφορία 

για άλλες θέσεις του προεδρείου, όπου υπήρχε υποψηφιότητα 
ενός εκ των 4 της παράταξης μας, θέση που καταλάβαμε τελικά 

χάρη στην αποδοχή και τη στήριξη της πλειοψηφίας των μελών 

του Δ.Σ. 

Με την πάροδο του χρόνου στην παρούσα θητεία 

διαπιστώνουμε όμως μια περαιτέρω διάθεση αυτονόμησης από 
την παράταξη μας του εκπροσώπου της «Πρωτοβουλία». Και 

δεν θα μας ενοχλούσε καθόλου αυτή η αυτονόμηση, εάν η 

στάση αυτή δεν συνοδεύονταν από μεθόδους και τακτικές που 
ομόφωνα και με κάθε τρόπο έχουμε πολλάκις καταδικάσει στο 

παρελθόν και μας διαφοροποιούν άλλωστε από παλιές 

κατεστημένες συνδικαλιστικές αντιλήψεις. Και ειδικότερα 
αναφερόμαστε στην πρωτοβουλία της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» να 

παρέμβει, χωρίς να έχει κανένα θεσμικό ρόλο και ενώ τα 

εκλεγμένα όργανα της ΟΔΥΕ και μάλιστα τα κορυφαία εξ αυτών 
τα συνέδρια , έχουν αποφασίσει, σχετικά με τις θέσεις και τις 

προτάσεις του Κλάδου για το  Σχέδιο του Κώδικα Δικαστικών 

Υπαλλήλων. Η παρέμβαση αυτή που υπέπεσε στην αντίληψη 
των εκπροσώπων μας στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του 

Κώδικα , εκτός του ότι είναι μια μεθόδευση της «πίσω πόρτας» 

(πρακτική που καταδίκαζε μέχρι πρότινος η εν λόγω παράταξη)  
με δια της πλαγίας οδού προσέγγιση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, επί της ουσίας αποτελεί ντροπή και υποτίμηση για 



το σύνολο των συναδέλφων, αφού παρακάμπτει τα τις 

δημοκρατικές διαδικασίες κατάθεσης προτάσεων και απόψεων, 

ώστε να τεθούν σε διάλογο και αντιπαράθεση μέσα στα 
θεσμοθετημένα όργανα.  

Δεν μπορούμε λοιπόν, παρά να καταδικάσουμε τέτοιες 
ενέργειες και μεθοδεύσεις  και στην ίδια καταδίκη θα ζητήσουμε 

άμεσα να προβεί και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ, όπως 

ακριβώς προτείναμε και έπραξε πρόσφατα σε παρόμοια 
συμπεριφορά της συνδικαλιστικής παράταξης ΔΑΚΕ. 

Περαιτέρω και σε ότι αφορά την συμπόρευση με την 
«Πρωτοβουλία», θέση και στάση μας ξεκάθαρη είναι πως οι 

συνδικαλιστικές συνεργασίες οικοδομούνται στη βάση  

αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης και έχουν ως θεμέλιο 
την τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών σε κάθε μικρό ή 

μεγάλο ζήτημα. Όπως άρχισε να φαίνεται με τις μεθοδεύσεις 
του συνεδρίου στα Καμένα Βούρλα, αλλά και την εν γένει 

στάση και παρουσία της «Πρωτοβουλία» σε όλη την τρέχουσα 

θητεία του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, οι όροι  για μια τέτοια συνεργασία 
δεν υφίστανται πλέον. Χωρίς να ακυρώνουμε ότι θετικό 

απέφερε αυτή η συνεργασία στο παρελθόν, αλλά και χωρίς 

ποτέ να επικεντρώνουμε σε πρόσωπα , αλλά σε αντιλήψεις και 
πρακτικές, δηλώνουμε μπροστά στα συνεχώς αυξανόμενα 

προβλήματα του Κλάδου, που γίνονται ακόμα  περισσότερα 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ότι στόχος και επιδίωξή 
μας είναι οι όσο το δυνατόν ευρύτερες συναινέσεις μέσα στα 

συνδικαλιστικά όργανα, στη βάση του σεβασμού στις 

δημοκρατικές διαδικασίες και με αρχές και διεκδικήσεις που 
δίνουν όραμα και προοπτική. 

Αθήνα 25/5/2020 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την  ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 


