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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα
φυσικά μέλη
ΘΕΜΑ:
Η αντιδεοντολογική πρακτική της παράταξης(ή μελών της
παράταξης) ΔΑΚΕ Δικαστικών Υπαλλήλων
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Έχουμε πολλές φορές και με κάθε τρόπο αποδείξει ως
δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, ειδικά στην παρούσα
θητεία, ότι λειτουργούμε με λογικές και πρακτικές τέτοιες,
που έχουν θέσει στο περιθώριο την κυριαρχία των στενών
περιχαρακώσεων στις παρατάξεις.Τόσο τα μέλη που
καθημερινά μετέχουν ενεργά στη λειτουργία του Προεδρείου
του Δ.Σ., αλλά, θέλουμε να πιστεύουμε και η πλειονότητα των
υπολοίπων μελών του Δ.Σ., έχουν το αίσθημα πως η
λειτουργία του οργάνου, βασίζεται στις αρχές του σεβασμού
κάθε άποψης, της ισότητας μεταξύ των μελών και της βαθειάς
πίστης στις δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό εξάλλου
προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε από την αρχή αυτής της
θητείας και προς όλους τους συναδέλφους(συνδικαλιστές ή
απλά μέλη) των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και νομίζουμε ότι
σε μεγάλο βαθμό το καταφέραμε, όπως δείχνουν τα επιτυχή
αποτελέσματα που είχαν τόσο η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη
των Προέδρων των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων στην
Αθήνα, αλλά
και οι συμμετοχικές διαδικασίες στις
κινητοποιήσεις του Κλάδου τον Φεβρουάριο. Μέσα από την
αντίληψη του να δοθεί βήμα και λόγος στους συναδέλφους,
καθίστανται ενεργοί και
συμμέτοχοι στα θέματα που
αφορούν τις εργασιακές διεκδικήσεις τους . Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
είναι συνεχώς παρόν, κοντά στον κάθε Σύλλογο, στον κάθε
συνάδελφο,
χωρίς
λαϊκισμούς,
χωρίς
ίχνος
«εργατοπατερισμού», ακούει, αξιολογεί, κρίνει, συζητά,
αποφασίσει δημοκρατικά
και προχωρά στις όποιες
διεκδικήσεις του.
Βεβαίως και δεν είναι τώρα η ώρα του απολογισμού της
δράσης μας, ούτε ο κατάλληλος χρόνος να ασχοληθούμε με
τέτοια ζητήματα. Όμως σ΄ αυτήν ειδικά την κρίσιμη περίοδο
που όλη η χώρα βρίσκεται στη διαδικασία αντιμετώπισης του
παγκόσμιου υγειονομικού προβλήματος του κορωνοϊού και

ειδικά οι εργαζόμενοι ,έχουν μπροστά τους το φάσμα μιας
νέας πρωτόγνωρης και επικίνδυνα ασύμμετρης εργασιακής
πραγματικότητας κυρίως στον ιδιωτικό, αλλά σε μεγάλο
βαθμό και κατ΄επέκταση και στον δημόσιο τομέα, η
προσπάθεια
κάποιων
να
εκμεταλλευτούν
αυτήν
την
συγκυρία, προσπαθώντας να αλιεύσουν «λίγες ψήφους» σε
ένα επικείμενο συνέδριο, είναι τουλάχιστον απαράδεκτη και
καταδικαστέα.
Και αναφερόμαστε στην πρόσφατη πρωτοβουλία της
παράταξης ΔΑΚΕ Δικαστικών Υπαλλήλων ή κάποιων μελών
αυτής, που λειτουργώντας ως συνδικαλιστικό όργανο,
απαξιώνοντας
και
«γράφοντας»
κυριολεκτικά
το
δευτεροβάθμιο
συνδικαλιστικό
όργανο,
υπέβαλε
ως
παράταξη προτάσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς, που
αφορούν πολύ σημαντικά εργασιακά ζητήματα, όπως είναι
αυτό της
εισαγωγής της πληροφορικής και των νέων
τεχνολογιών, αλλά και της εξ αποστάσεως εργασίας με την
οποία συνδέεται το πρώτο ζήτημα και για το οποίο το ίδιο το
συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει ακόμα διατυπώσει επίσημη
θέση, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα πρωτόγνωρο ,που το
επέφερε η υγειονομική κρίση, αλλά και πολύ επικίνδυνο ,
αφού ανοίγει διάπλατα δρόμους για παραβίαση της οκτάωρης
εργασίας και επιβολή ακραία ελαστικών εργασιακών
σχέσεων. Πέρα από το αντιδεοντολογικό της ενέργειας,
δηλαδή να «καπελώνεται» το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό
όργανο από μια παράταξη, όμως και αυτή ακόμα η ουσία,
που αφορά ένα ζήτημα άκρως σημαντικό για τις ίδιες τις
εργασιακές σχέσεις και το μέλλον των εργαζομένων, δεν
μπορεί να γίνεται αντικείμενο διαχείρισης από μια παράταξη,
γιατί καμία συνδικαλιστική παράταξη δεν έχει την
εξουσιοδότηση , ακόμα και από τους εργαζόμενους που την
ακολουθούν να
ενεργεί «ερήμην» των υπολοίπων
συναδέλφων
και των θεσμοθετημένων οργάνων. Τέτοιες
πρακτικές φέρνουν τον συνδικαλισμό πολλά χρόνια πίσω σε
εποχές που οι «εργατοπατέρες» διαφέντευαν τα πάντα. Και
τα αποτελέσματα αυτού του συνδικαλισμού τα βλέπουμε
σήμερα μπροστά μας με τις απαξιωμένες στη συνείδηση των
εργαζομένων, «ισόβιες» διοικήσεις της ΓΣΣΕ και της ΑΔΕΔΥ.
Επομένως καταδικάζουμε απερίφραστα την τακτική και
μεθόδευση της συνδικαλιστικής παράταξης ΔΑΚΕ(ή μελών
αυτής), καθώς και τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και
απευθείας προτάσεις που υπέβαλε σε αρμόδιους υπουργούς,
για εργασιακά θέματα του Κλάδου και καλούμε αυτούς που
πήραν αυτήν την πρωτοβουλία να αποσύρουν άμεσα τις
προτάσεις που κατέθεσαν στα υπουργεία και εάν επιθυμούν,
να τις εισαγάγουν προς συζήτηση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της
ΟΔΥΕ, που είναι και το αρμόδιο όργανο να εγκρίνει την
υποβολή τους, για λογαριασμό όλων των συναδέλφων.
Οφείλουμε βέβαια να διευκρινίσουμε ότι η καθόλα ενωτική
δράση του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, στο οποίο μετέχει
και εκπρόσωπος της παράταξης ΔΑΚΕ, έχει προ πολλού

υπερβεί τις όποιες κομματικές και παραταξιακές αγκυλώσεις
του παρελθόντος και αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε
όσους επιδιώκουν μεμονωμένα, ατομικά ή παραταξιακά
πρόσκαιρα οφέλη.
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης
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