
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
       Η «ΕΝΩΣΗ» συγχαίρει τους εκλεγέντες συναδέλφους που αποτελούν το νέο  

συγκροτημένο πλέον Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ και τους εύχεται μόνο επιτυχίες 

στο πολύ δύσκολο έργο τους. Το νέο προεδρείο της ΟΔΥΕ οφείλει άμεσα και δραστικά να 

δρομολογήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση των αποφάσεων του συνεδρίου των 

Καμένων Βούρλων.   

Συναδέλφισσες – οι, είναι γνωστό σε όλους ότι: 

 Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στη συνεδρίαση της Παρασκευής 

7/12/2018. 

 Ήταν η πρώτη φορά που «μπήκαν μπροστά» τα οξυμένα προβλήματα και η 

συγκρότηση έγινε κατά την 1η συνεδρίαση του Δ.Σ.. 

 Ήταν επίσης η πρώτη φορά που δύο παρατάξεις ενώθηκαν (όχι και τόσο καλά…..) 

στο συνέδριο για να καταλάβουν την πρώτη θέση και διασπάστηκαν και πάλι σε δύο 

κατά την εκλογή του προέδρου.   

 Η όποια προσπάθεια «ενωτικού» προεδρείου μόνο χρόνο θα έδινε (κάτι που 

συμφέρει τους εκάστοτε κυβερνώντες),  στο να οξυνθούν κι άλλο τα προβλήματα 

μας.   

 Όποιοι κι αν εκλεγόντουσαν στις θέσεις του προεδρείου, ότι «σχήμα» κι αν έβγαινε, 

τα θετικά όπως και τα «αρνητικά» σχόλια ούτως ή άλλως θα κυριαρχούσαν σε 

παρασκήνιο και προσκήνιο (ήδη άρχισαν τα όργανα). 

 Πρέπει η Πολιτική Ηγεσία και οι παράγοντες του Υπουργείου να σκύψουν βαθύτερα 

πάνω στα χρονίζοντα προβλήματα και να αναζητήσουν λύσεις, εξασφαλίζοντας ένα 

ασφαλές αύριο για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους. 

Μετά την συγκρότηση του Δ.Σ., αυτό που προέχει για την «ΕΝΩΣΗ» είναι η ανάδειξη και 

η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων των Δικαστικών Υπαλλήλων. Δεν έχουν καμιά 

σημασία για μας τα ονόματα του προέδρου, του Γ.Γ., των αντιπροέδρων ή του ταμία ενός 

οργάνου. Σημασία έχει ΟΛΑ τα μέλη να είναι παρόντα και να αφιερώνουν το χρόνο 

τους ΜΟΝΟ για τους συναδέλφους κι όχι για το προσωπικό ή το παραταξιακό τους 

όφελος, γιατί ο συνδικαλιστικός κορεσμός, το προσωπικό μένος μεταξύ τους και οι 



πολιτικές αντιπαραθέσεις που έχουν, δεν τους επιτρέπουν να σκεφτούν ότι, αν 

«πετύχουν» στο πρώτο, τα υπόλοιπα έρχονται από μόνα τους. 

       Εκφράζουμε την αγωνία μας για τις δύσκολες ώρες που περνάει ο κλάδος μας και  

απαιτείται σοβαρότητα και οργανωμένες ενέργειες απ’ το προεδρείο πρωτίστως και απ’ 

όλο το ΔΣ δευτερευόντως, ώστε να προχωρήσουν όλα τα θέματα που μας απασχολούν και 

να κάνουμε μαζί την έξοδο από την κρίση του κλάδου μας. Για να γίνουν όμως ΟΛΑ, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια δυναμική, οργανωμένη, αξιόπιστη, με ενότητα και 

εξωστρέφεια ΟΔΥΕ, που θα οδηγήσει τον κλάδο ενωμένο σε μια δημιουργική πορεία 

σωτηρίας του. Σε έναν κλάδο - χώρο που 1) δεν έχει τον κατάλληλο αριθμό υπηρετούντων 

συναδέλφων -με ότι αυτό συνεπάγεται- 2) έχει ανεπαρκείς και ακατάλληλες τις 

περισσότερες κτιριακές υποδομές, 3) δεν υπάρχει η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, 4) 

αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε κάτω από αντίξοες συνθήκες χειμώνα – καλοκαίρι 5) οι 

δυνάμεις αρχίζουν να εγκαταλείπουν τους συναδέλφους, τον ένα μετά τον άλλον και 6) τα 

πάντα αποφασίζονται για μας χωρίς εμάς, ερχόμαστε εμείς να προσθέσουμε και τις 

κόντρες για τις θέσεις διευθυντών και τμηματαρχών, αλλά και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ 

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ (μια εικόνα που προκαλεί θλίψη). Για να σταματήσουμε 

την μνημονιακή λαίλαπα, για να ανακτήσουμε αυτά που μας αρπάξανε και γιατί όχι να 

καταφέρουμε και κάτι παραπάνω,  το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η μεταξύ μας 

επικοινωνία και ο τρόπος που ανταλλάσσουμε τις απόψεις – θέσεις μας πάνω στα σοβαρά 

για το παρόν και το μέλλον μας.  Οφείλουμε να ακούμε τις προτάσεις όλων και να μην 

κάνουμε του κεφαλιού μας, με γνώμονα το προσωπικό, κατηγοριακό και παραταξιακό 

όφελος. 

       Ότι έγινε πριν τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα έγινε. Απαλλαγείτε από κάθε 

φόβο για το αύριο και από κάθε ενοχή για το παρελθόν. Είναι επιτακτική 

αναγκαιότητα να καθίσουμε κάτω και όλοι μαζί να εμπλουτίσουμε τις προτάσεις, για να 

γίνουν εφικτές και άμεσα υλοποιήσιμες, να συζητήσουμε τις διαφωνίες μας πάνω στα 

θέματα που προέχει να αναδειχτούν (και επιλυθούν), ξεκινώντας από την ιεράρχηση των 

αποφάσεων του πρόσφατου συνεδρίου και συνεχίζοντας με τον αγώνα δρόμου για την 

επίλυση όσων προβλημάτων μπορούμε, γιατί οι συνάδελφοι βρίσκονται σε απόγνωση, 

καθώς  αντιμετωπίζουν προβλήματα όχι μόνον εργασιακής βιωσιμότητας αλλά 

βιωσιμότητας γενικότερα. 

Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο το Δ.Σ. για την εμπιστοσύνη που 

έδειξε στο πρόσωπο της εκπροσώπου μας (Βίκυς Μερικίδου) και την εξέλεξε με 

15 ψήφους υπέρ και 1 λευκό (είχε αποχωρήσει ένα μέλος) στη θέση της 

Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.   
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