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ΑΜΕΣΗ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΕ 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

         Ο χρόνος τρέχει και κάθε µέρα που περνά «υποβαθµίζεται» το κύρος των ∆ικαστικών 
Υπαλλήλων, τόσο µε την αδράνεια των οργάνων, όσο και µε τον τρόπο που 
προσπαθούν κάποιοι εκλεγµένοι συνάδελφοι να αναδείξουν ότι είναι πιο άµεµπτοι και πιο 
«ηθικοί» από άλλους. Το νέο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ πήρε προίκα, εκτός απ’ τα θεσµικά 
προβλήµατα που είχαν ανοίξει τις προηγούµενες διετίες και την απόφαση να γίνει 
καταλογισµός ευθυνών (βλέπε και 21 προτάσεις)  για το γνωστό πλέον θέµα του ταµείου 
της διετίας 2012-2014. Εκλέχτηκαν οι 17, στρογγυλοκάθισαν στις καρέκλες και όρισε εκ 
νέου την ίδια επιτροπή (που είχε βγάλει το πόρισµα) µε την προσθήκη και µέλους της ΑΣΚ, 
που µέχρι τότε δεν συµµετείχε, προκειµένου να προβεί στον καταλογισµό των τυχόν 
ευθυνών. Πέρασε περίπου ένα δίµηνο και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τόσο δύσκολο είναι 
όταν υπάρχουν πόρισµα, παραστατικά και πρακτικά του ∆.Σ. να γίνει ό έρµος 
καταλογισµός;;; Μήπως γίνονται αυτές οι ενέργειες για να δείξουν ότι κάτι κάνουν, χωρίς 
όµως να θέλουν να γίνει;;; Τελικά είναι ΟΛΕΣ οι παρατάξεις σύµφωνες;;; Μήπως συµβαίνει 
κάτι άλλο που το γνωρίζουν µόνο οι 17;;; 

         Οι συνάδελφοι έχουν αρχίσει να δυσανασχετούν και να απαξιούν όλο και 
περισσότερο το συνδικαλιστικό µας κίνηµα. Ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς όργανα θα 
είµαστε έρµαια στις όποιες κυβερνήσεις. Αναλάβετε αυτοβούλως τις ευθύνες όσοι 
είστε υπεύθυνοι ή άλλως καταλογίστε αυτές σαν ∆.Σ. σε όποιον τις έχει και 
συγκροτηθείτε ΑΜΕΣΑ σε σώµα,  όχι µόνο για να αφοπλίσετε εαυτούς και αλλήλους 
και να µην υπάρχει πια η δικαιολογία «είναι εµπλεκόµενος» και δεν τον ψηφίζουµε, αλλά 
και γιατί το θέµα ταµείο έχει κουράσει και έχει υποβαθµίσει τον κλάδο ολόκληρο.  

Μη σπαταλάτε άσκοπα άλλο χρόνο και µην ξεχνάτε ότι:  

• είναι σε εξέλιξη οι Κώδικες   

• είναι ακόµα σε ισχύ το άρθρο 48  

• είναι σε εξέλιξη ο Οργανισµός ∆ικαστηρίων  

• υπάρχει ακόµα ασάφεια και προβληµατισµός για το Ταµείο Νοµικών και το ΜΤΠΥ 

• γίνονται όλο και πιο απαράδεκτες οι συνθήκες εργασίας κ.λ.π. κ.λ.π.  
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