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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι – Σύνεδροι 
 
Μετά τον σχηµατισµό του προεδρείου της Ο∆ΥΕ, επί 11 µήνες και µέχρι 
σήµερα είµαστε µάρτυρες των παρακάτω γεγονότων: 
 
Το προεδρείο του Β/θµιου συνδικάτου µας να µη προωθεί για επίλυση 
προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, σχεδόν κανένα από τα µεγάλα 
αιτήµατα – προβλήµατα του κλάδου µας, έτσι όπως αυτά ψηφίστηκαν ως 
διεκδικητικό πλαίσιο στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο του Βόλου και 
συγκεκριµένα:  
 

 ∆εν απαίτησε την ψήφιση της ∆/ξης για το Βαθµολόγιο (στρατηγικό 
αίτηµα του κλάδου). 

 ∆εν προώθησε για έκδοση το σχέδιο Π. ∆/τος που είχε ετοιµάσει 
(οµόφωνα) η προηγούµενη Ο∆ΥΕ και είχε επιδώσει στον τότε Υπουργό 
∆/νης, σχετικά µε την δική µας (κλαδική) αξιολόγηση. 

 ∆εν εξήγησε πειστικά στο νέο Υπουργό ∆/νης την ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
της δ/ξης για το Βαθµολόγιο και «άφηνε» να φαίνεται πως «προέχει» η 
ανάγκη για επιλογές προϊσταµένων και εκλογές στα Υ.Σ., χωρίς να 
προτάσσει την ανάγκη για ψήφιση ΠΡΩΤΑ της δ/ξης για το 
Βαθµολόγιο. Είναι χαρακτηριστικό (και τραγικό µαζί) το ότι η Ο∆ΥΕ 
ούτε έστειλε έγγραφο της προς τον Υπ. ∆/νης που να απαιτεί το αίτηµα 
αυτό. Το ίδιο προπαγάνδιζε συνεχώς προς τους συναδέλφους, χωρίς να 
τους καλλιεργεί την ανάγκη ψήφισης του Βαθµολογίου. 

 ∆εν διαµαρτυρήθηκε προς την κυβέρνηση για τη µαταίωση του 
διαγωνισµού για την πρόσληψη 100 ΠΕ – ΤΕ πληροφορικής, ο οποίος 
τον ∆εκέµβρη 2014 ήταν στο τελικό του στάδιο στο ΑΣΕΠ. 

 ∆εν τόλµησε ούτε καν να ψελλίσει πουθενά το αίτηµα µας για την 
επανασύσταση του Επιδόµατος Ειδικών Συνθηκών. 

 Όχι µόνο δεν διαµαρτυρήθηκε για το «ΟΧΙ» της (πρώτη φορά) 
αριστερής κυβέρνησης στο αίτηµα µας για το Βαθµολόγιο, αλλά 
φάνηκε να «ευχαριστιέται» από την αρνητική αυτή απάντηση, σ’ αυτό 
το καίριο αίτηµα µας.  



 
 Γίναµε µάρτυρες του απαράδεκτου και αντικαταστατικού 
φαινόµενου, όπου µέλη του προεδρείου να υποβάλλουν ως αιτήµατα 
του κλάδου στον Υπ. ∆/νης, µη ψηφισµένα και αντίθετα από τις 
αποφάσεις!!! 

 Μετά την ψήφιση του (µνηµονιακού) νόµου για τα υπερχρεωµένα 
νοικοκυριά, δεν ζήτησε καν την αναστολή εφαρµογής του, 
τουλάχιστον για ένα εξάµηνο µε δεδοµένη την κάκιστη κατάσταση των 
Ειρηνοδικείων όλης της Χώρας. 

 ∆εν ύψωσε φωνή διαµαρτυρίας προς την κυβέρνηση, η οποία στα 
πλαίσια της λεγόµενης «σκληρής διαπραγµάτευσης µε τους θεσµούς», 
αφαίρεσε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων. Έτσι το 
ελλειµµατικό ΜΤΠΥ βρήκε «εύκολη λεία» τους 2000 δικαστικούς 
υπαλλήλους ως βορά για να εισπράξει εισφορές. Αναγκαία και 
απαραίτητη βέβαια η προσφυγή στο ΣτΕ για ανατροπή αυτής της 
απόφασης. Αλλά η συνδικαλιστική καταγγελία και διαµαρτυρία της 
Ο∆ΥΕ ήταν και σ’ αυτή την περίπτωση απαραίτητη. Με την ευκαιρία να 
σας ενηµερώσουµε πως επιπρόσθετα των προσφυγών στο ΣτΕ, έχει 
κατατεθεί αναφορά (από Χανδρινό, Λιάτσο & Λυµπερόπουλο) προς 
την κ. Εισαγγελέα του Α.Π. και έχει σχηµατιστεί ποινική 
δικογραφία για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των µελών του 
∆.Σ. του ΜΤΠΥ. 

 Ουδέποτε κατήγγειλε την κυβέρνηση για τον εµπαιγµό της προς το 
λαό, την αθέτηση των προεκλογικών της δεσµεύσεων, τη συνέχιση των 
βάρβαρων και αντιλαϊκών πολιτικών λιτότητας και την ψήφιση του 3ου 
(και χειρότερου) µνηµονίου, για το οποίο δεν εξέδωσε ΟΥΤΕ ΜΙΑ (!!!) 
ανακοίνωση διαµαρτυρίας.  

 Και το σοβαρότερο όλων. Παρά τις αποφάσεις των συνεδρίων και του 
∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, δεν ψέλλισε ούτε µια φωνή διαµαρτυρίας όταν από τον 
Μάρτη 2015 ο Γ.Γ. του Υπ. ∆/νης απαίτησε ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ 
ΜΑΣ (!!!!!) και µάλιστα από µηδενική βάση !!! 
 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι – Σύνεδροι 
 
 
Με αφορµή τα παραπάνω που (εντελώς περιληπτικά) αναφέρουµε, η 
πλειοψηφία του ∆.Σ. (11 έναντι 6) προτείναµε στις αρχές Ιουλίου (και 
ψηφίστηκε) τη διεξαγωγή Έκτακτου Συνεδρίου, προκειµένου το ανώτατο 
καταστατικό όργανο του κλάδου να «βάλει φρένο» σ’ αυτή τη 
απαράδεκτη, αντισυνδικαλιστική, αντικαταστατική και ΒΛΑΠΤΙΚΗ για τον 
κλάδο εικόνα και απραξία του προεδρείου µειοψηφίας της Ο∆ΥΕ. Αλλά 
και προκειµένου να χαράξει πάλι νέο στρατηγικό σχέδιο για τον 
κλάδο µας. Το Έκτακτο Συνέδριο είχε ως γνωστόν αποφασιστεί για τις 10 
& 11 Σεπτέµβρη 2015 και αναβλήθηκε. 
 



Σήµερα που διεξάγεται αυτό, τα γεγονότα που επακολούθησαν, δυστυχώς 
επιβεβαίωσαν µε τραγικό τρόπο την ανάγκη διεξαγωγής του, αφού εν τω 
µεταξύ:  

 Η κυβέρνηση ψήφισε το 3ο µνηµόνιο – λαιµητόµο και ετοιµάζεται 
να ψηφίσει έναν – έναν τους εφαρµοστικούς του νόµους, 
επιβάλλοντας πραγµατικό αντιλαϊκό αρµαγεδώνα, µε επιβολή 
άγριας (πάνω στην ήδη βαριά) φορολογίας, εξαρθρώνοντας ότι έχει 
αποµείνει στις εργασιακές σχέσεις, στους µισθούς και στις 
συντάξεις, ανοίγοντας το δρόµο στις τράπεζες για κατασχέσεις 
κατοικιών κ.λ.π.. Ως προς το δηµόσιο τοµέα (και στον κλάδο µας) 
ετοιµάζει νέα επίθεση στους µισθούς, νέα αξιολόγηση – λαιµητόµο 
ειδικά για τις κατηγορίες ∆Ε & ΥΕ, καθώς και αποκλεισµό τους από 
την επιλογή σε θέσεις ευθύνης κ.λ.π.. 

 Ο Υπουργός ∆/νης εντελώς πραξικοπιµατικά άρχισε να «βάζει 
χέρι» για τροποποιήσεις στον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων!!! στο 
νοµοσχέδιο για το «Σύµφωνο Συµβίωσης των Οµοφύλων» που έδωσε 
ήδη στη δηµοσιότητα και στο οποίο επιχειρεί αλλαγές στα κριτήρια 
επιλογής προϊσταµένων, αλλά και ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΟΛΗ ΤΗ ∆Ε 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΑΣ από το να επιλέγεται σε 
θέσεις ∆ιευθυντών!!!!!!! 

Και όλα αυτά χωρίς ούτε µια ελάχιστη φωνή διαµαρτυρίας από το 
προεδρείο της Ο∆ΥΕ. Την ώρα που είναι προφανές πως το «ξήλωµα του 
πουλόβερ» του Κώδικα µας άρχισε (!!!) και πως τα χειρότερα έρχονται !!!!! 
 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι – Σύνεδροι 
 
 
Εν όψει των παραπάνω, προτείνουµε προς το Συνέδριο µας για 
ψήφιση: 

 Την επιβεβαίωση της απόφασης του Συνεδρίου του Βόλου για 
καµία αλλαγή στον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων. Θεωρούµε 
όχι απλώς επικίνδυνο αλλά εγκληµατικό για τον κλάδο µας το 
«άνοιγµα» του Κώδικα, σε εποχές που ετοιµάζεται για µεγάλες 
επιθέσεις ενάντια στους εργαζόµενους του ∆ηµ. Τοµέα και ειδικά 
στα καυτά θέµατα της αξιολόγησης, της βαθµοδοσίας και της 
επιλογής προϊσταµένων. Κάποιοι µας κατηγορούν ότι αυτή η θέση 
µας αποτελεί «στείρα άρνηση», καθώς επίσης και ότι αυτή είναι στην 
ουσία έλλειψη προτάσεων. Απαντάµε: Αυτή η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΑΡΧΩΝ, αποτελεί ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΑΜΠΟΛΛΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. Για παράδειγµα, αυτή η θέση µας οδήγησε αυτόµατα 
το 2011, όταν δηµοσιοποιήθηκε το σχέδιο του ν. 4024, στην 
ΠΡΟΤΑΣΗ για ένταξη του κλάδου µας στο άρθρο 7 παρ. 5 και στη 
συνακόλουθη ΠΡΟΤΑΣΗ για την έκδοση του Π. ∆/τος 32/2012 για 
τη διατήρηση των συστηµάτων αξιολόγησης και επιλογής 
προϊσταµένων του Κώδικα µας!! Επίσης αυτή η ΑΡΧΙΚΗ θέση µας 
οδήγησε στην ΠΡΟΤΑΣΗ για έκδοση Π. ∆/τος (µε βάση το άρθρο 62 



του Κώδικα) προκειµένου να θεσπίσουµε τη δική µας κλαδική 
αξιολόγηση αλλά και προκειµένου να γλυτώσουµε από την 
αξιολόγηση – έκτρωµα του Μητσοτάκη. 

 Την επαναφορά µας στους βαθµούς του Κώδικα ∆ικαστικών 
Υπαλλήλων 

 Την αλλαγή εργασιακής σχέσης των συναδέλφων Ι∆ΑΧ που 
έχουν µεταταγεί ή θα µεταταγούν στα δικαστήρια. 

 Την άµεση απόσυρση από τον Υπουργό ∆/νης των τροποποιήσεων 
του Κώδικα µας, που τόλµησε στο σχέδιο νόµου που έδωσε 
πρόσφατα στη δηµοσιότητα (άρθρο 45). 

 Σε περίπτωση άρνησης του Υπουργού ∆/νης να αποσύρει τις 
επιχειρούµενες αλλαγές του Κώδικα µας. ΑΥΤΟΜΑΤΑ αυτή να 
αποτελέσει αιτία κινητοποιήσεων του κλάδου µας, επιπρόσθετα 
στο ήδη διαµορφωµένο διεκδικητικό µας πλαίσιο. 

 Την άµεση προώθηση για έκδοση του σχεδίου Π. ∆/τος που 
είχε ετοιµάσει η προηγούµενη Ο∆ΥΕ σχετικά µε τη δική µας 
αξιολόγηση. 

 Τη θέσπιση του κριτηρίου των ετών υπηρεσίας για τη θέση 
υποψηφιότητας για εκλογή στα Υ.Σ. και την άµεση προκήρυξη 
αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων µας 
σε αυτά. (∆εν χρειάζεται αλλαγή του Κώδικα, αλλά τροποποίηση του 
ν. 2993/2003). 

 Τη συµπαράσταση και έµπρακτη στήριξη της Ο∆ΥΕ στον 
αγώνα των Α/θµιων Συλλόγων που ήδη έχουν ξεκινήσει 
κινητοποιήσεις (Αθήνα, Ρόδος, Κέρκυρα κ.λ.π.) καθώς και 
όσων ξεκινήσουν στο µέλλον. 

 Την προειδοποιητική επέκταση σε ΟΛΗ την Ελλάδα 2ωρων 
διακοπών εργασίας των εδρών (που ήδη έχει ξεκινήσει σε Αθήνα, 
Ρόδο κ.λ.π.) για µία εβδοµάδα και την τελεσιγραφική απαίτηση από 
τον Υπουργό ∆/νης και την κυβέρνηση για τη δροµολόγηση 
αξιόπιστων, δεσµευτικών και χρονοδιαγραµµατικά καθορισµένων 
λύσεων. Ειδικά για τη στελέχωση των ∆ικαστηρίων όλης της Χώρας 
µε προσωπικό αλλά και για το σύνολο των προβληµάτων του 
κλάδου. Σε συνδυασµό µε την ΑΜΕΣΗ απόσυρση του νοµοσχεδίου 
για αλλαγές στον Κώδικα µας. 

 Την επέκταση των διακοπών εργασίας σε ΟΛΑ τα τµήµατα, 
όλων των ∆ικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας, σε περίπτωση ΜΗ 
ανταπόκρισης της κυβέρνησης. 

 Την αποχή των ∆ικαστικών Υπαλλήλων από κάθε αντικείµενο 
εργασίας στα Ειρηνοδικεία σχετικό µε τους πλειστηριασµούς και 
ειδικότερα από τις διαδικασίες για τους (απειλούµενους) 
πλειστηριασµούς Α΄ κατοικίας των συµπολιτών µας. 

 Την εξουσιοδότηση προς το ∆.Σ. για εξειδικευµένες 
προτάσεις – απαντήσεις απέναντι σε κάθε είδους επίθεση που 
(µετά βεβαιότητας) θα δεχτούµε στο άµεσο µέλλον, σχετική µε 
αφαίρεση κεκτηµένων µας, θεσµικών κατακτήσεων, του 
κώδικα µας κ.λ.π.. 



 Την  εξουσιοδότηση προς το ∆.Σ. για κάθε είδους και µορφής 
κινητοποίηση του κλάδου µας, ανάλογα µε το είδος και την 
ένταση των επιθέσεων. 

 Την καταγγελία του µισθολόγιου – φτωχολόγιου που ετοιµάζει η 
κυβέρνηση. 

 Την αγωνιστική αντίσταση ενάντια στην επιδείνωση των όρων 
συνταξιοδότησης, καθώς και στη µείωση των συντάξεων. 
 

 
       Σαν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ικαστικών Υπαλλήλων, έχουµε 
ήδη έτοιµες µια σειρά προτάσεων για αλλαγές βελτιωτικού χαρακτήρα 
σε διατάξεις του Κώδικα µας. Αλλαγές οι οποίες βεβαίως δεν αφορούν 
ζητήµατα της βασικής δοµής του Κώδικα µας (βαθµοδοσία, αξιολόγηση, 
επιλογές προϊσταµένων κ.λ.π.). Ήδη σας εκθέσαµε πως θα είναι τραγικό 
λάθος κάθε «άνοιγµα» και αλλαγή στον Κώδικα µας, σ’ αυτή την συγκυρία 
της «µπόρας» και των σχεδιαζόµενων από την κυβέρνηση επιθέσεων 
ενάντια στον κλάδο µας και σε όλους τους εργαζόµενους στο δηµόσιο. 
Είµαστε όµως έτοιµοι για την κατάθεση τους στο συνέδριο µας, εάν αυτό 
κρίνει πως πρέπει να εξουσιοδοτήσει το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, να τις προτείνει 
για ψήφιση σε χρόνο µελλοντικό και πάντως εάν και όταν «κοπάσει η 
µπόρα». 
Είναι αυτονόητο πως προτείνουµε την υπερψήφιση της 
τροποποίησης του καταστατικού της Ο∆ΥΕ για την εγγραφή όσων 
συναδέλφων Ι∆ΑΧ ήλθαν (ή θα έλθουν) από άλλες δηµόσιες 
υπηρεσίες.  
 

 
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε – Σύνεδρε 

             Του Έκτακτου Συνεδρίου της Ο∆ΥΕ 
 
 

• ∆ώσε µε τη συµµετοχή και την ψήφο σου σχέδιο δράσης 
και σταθερό προσανατολισµό στην Ο∆ΥΕ, µε γνώµονα το 
συµφέρον και το «δίκιο» του κλάδου µας. 
 

• Εξόπλισε την Β/θµια Οµοσπονδία µας µε γνώση και 
αποφασιστικότητα. 
 

 
Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισµούς 

  
 

     ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
                      ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 


