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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

για την Ανατροπή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ‐ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Στις  11/11/2014  με  ευθύνη  της  παράταξης  μας,  ως  πρώτης 

δύναμης  στο  συνέδριο  του  Βόλου,  έγινε  σύγκληση  του  νέου  Δ.Σ.  της 

ΟΔΥΕ, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.  

Η  θέση  ‐  πρότασή  μας  ήταν  για  διαπαραταξιακό  ‐

αντιπροσωπευτικό  Προεδρείο,  διεκδικώντας  σε  αυτό,  ακριβώς  αυτό 

που  όρισε  το  συνέδριο:  Τη  θέση  του  Προέδρου,  αφού  είμασταν  η 

πρώτη  σε  ψήφους  δύναμη  με  5  έδρες,  έναντι  4  της  δεύτερης  σε 

ψήφους παράταξης του ΠΑΜΕ.  

Από  τις  τοποθετήσεις  των  υπολοίπων  παρατάξεων  στο  Δ.Σ. 

διαφάνηκε  ότι  στην  πρόταση  μας  αυτή  συνέκλιναν  και  την 

επικροτούσαν μόνο δύο παρατάξεις, η ΑΣΚ, με 3 έδρες στο Δ.Σ. και η 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με 1 έδρα στο Δ.Σ., ενώ οι άλλες δύο παρατάξεις ΠΑΜΕ 

και  ΔΑΚΕ,  αν  και  στα  λόγια  συμφωνούσαν  κατ΄  αρχήν  για 

διαπαραταξιακό και αντιπροσωπευτικό Προεδρείο, στη συνέχεια των 

τοποθετήσεων  τους  έβαλαν  ΟΡΟΥΣ  –  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ‐  ΚΟΚΚΙΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ,  όπως  μπορεί  κανείς  να  διαπιστώσει  διαβάζοντας  τα  ήδη 

αναρτημένα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  αυτής.  Όπως  εύκολα 

αντιλαμβάνεται  κανείς  οι  δύο  αυτές  παρατάξεις  το  μόνο  που  δεν 
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ζήτησαν για να τηρήσουν το δημοκρατικό έθιμο της αναλογικότητας και 

αντιπροσωπευτικότητας, ήταν να κάνομε δήλωση μετάνοιας για όλη την 

προηγούμενη ζωή μας και βέβαια αιχμή και κυρίαρχο στους όρους που 

έθεσαν  ήταν  να  μην  ξανά‐ειπωθεί  τίποτα  δημόσια  για  το  θέμα  του 

Ταμείου.  

Μπροστά στο διαφαινόμενο αδιέξοδο η πρώτη αυτή συνεδρίαση 

έληξε χωρίς να προχωρήσουμε σε ψηφοφορίες.  

Κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της  25/11/2014  ,  οι  παρατάξεις 

ΠΑΜΕ και ΔΑΚΕ, εμμένοντας στις ίδιες αδιάλλακτες θέσεις τους, έθεσαν 

και πάλι τις ίδιες προϋποθέσεις, όρους και κόκκινες γραμμές. Μάλιστα 

όπως  φάνηκε  από  την  τοποθέτηση  του 

συναδέλφου Χανδρινού,  το φλέγον θέμα ήταν και είναι ο έλεγχος  του 

Ταμείου, βάζοντας μάλιστα και πρόταση ‐ όρο να δεσμευτούμε όλοι ότι, 

«ο όποιος έλεγχος του Ταμείου θα γίνει από εσωτερική διαπαραταξιακή 

επιτροπή  και  το  όποιο  πόρισμα  βγει  θα  μείνει  «εσωτερικά»,  μη 

καταλογίζοντάς  ευθύνες  και  ποσά  σε φυσικά  πρόσωπα,  ακόμα  και  αν 

κάποιες  δαπάνες  προσωποποιημένες  δεν  δικαιολογούνται  με 

παραστατικά  ή  με  αποφάσεις  του  Δ.Σ.».  Στον  οίστρο  του  μάλιστα 

προκειμένου  να υπεραμυνθεί  των θέσεών  του,  έφτασε στο σημείο  να 

δηλώσει  ότι  το  Ταμείο  της  ΟΔΥΕ  επιβαρύνθηκε  εξαιτίας  των 

διαδικασιών  ελέγχου  που  πρότεινε  και  εξελίχθηκαν  στο  προηγούμενο 

Δ.Σ.,  η  παράταξή  μας.  Οφείλουμε  εδώ  να  επαινέσουμε  την  ξεκάθαρη 

θέση‐τοποθέτηση  των  συναδέλφων  μελών  του  ΠΑΜΕ  Βεντούρη  και 

Παρασκευοπούλου,  ότι:  «δεν  είμαστε  υπέρ  του  κουκουλώματος  των 

θεμάτων  του  Ταμείου  και  προτείνομε  έλεγχο  σε  βάθος  ακόμα  και 

πενταετίας».  
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Στο  ίδιο μήκος  κύματος με  τον συνάδελφο Χανδρινό ήταν  και  η 

τοποθέτηση της ΔΑΚΕ, δια του εκπροσώπου της συναδέλφου Λιάτσου, 

αλλά και όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών 

της παράταξης αυτής.   

Έτσι λοιπόν και πάλι συγκρότηση δεν έγινε, αφού κατά την πρώτη 

ψηφοφορία  που  ακολούθησε,  ο  συνάδελφός  Καϋμενάκης,  που 

ξεκάθαρα  είχε  ταχθεί  υπέρ  της  πρότασης  μας  για  Πρόεδρο, 

δήλωσε  ότι  θα απέχει  της ψηφοφορίας,  προκειμένου  να  δώσει  χρόνο 

στις  παρατάξεις  ΠΑΜΕ  και  ΔΑΚΕ  και  για  να  αναθεωρήσουν  τη  στάση 

τους  και  να  μπουν  σε  ένα  διαπαραταξιακό  και  αντιπροσωπευτικό 

Προεδρείο.  

Τελικά στην ψηφοφορία αυτή, η μοναδική αρχικά υποψηφιότητα 

για τη θέση του Προέδρου, του συναδέλφου και μέλους της παράταξης 

μας Γιώργου Διαμάντη υπερψηφίστηκε από 8  (5  της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και 3 

της  ΑΣΚ),  ενώ  βρέθηκαν 4  άκυρα, 4  λευκά  και  υπήρξε  και  μια  αποχή, 

του συναδέλφου Καϋμενάκη. Κατά την δεύτερη ψηφοφορία, που έγινε 

αμέσως  μετά,  η  παράταξη  ΑΣΚ,  με  μία  κίνηση  τακτικής  αλλά  και 

μηνύματος πως η ψήφος της δεν είναι δεδομένη για κανέναν  (όπως ο 

συνάδελφός  Τσάκας  δήλωσε),  πρότεινε  ως  υποψήφιο  Πρόεδρο  τον 

συνάδελφο Λυμπερόπουλο, ενώ οι άλλες παρατάξεις ακολούθησαν την 

ίδια τακτική της πρώτης ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα ήταν: Διαμάντης 

5 ψήφοι, Λυμπερόπουλος 3 ψήφοι, 4 άκυρα,4 λευκά και 1 αποχή. 

Μετά  και  το  νέο  λοιπόν  αδιέξοδο  στη  συγκρότηση, 

οδηγούμαστε σε νέα συνεδρίαση την Τετάρτη  17/12/2014, με ευθύνη 

σύγκλησης  του  Δ.Σ.και  πάλι  της  παράταξης  μας,  ελπίζοντας  αυτή  τη 
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φορά  να  βγει  Προεδρείο,  προκειμένου  να  προχωρήσουν  τα  κρίσιμα‐

φλέγοντα θέματα του Κλάδου με κυρίαρχα ,κατά σειρά βαρύτητας:  

1)  ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ  ΚΕΝΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ,  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ 2009, ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΜΕ  ΤΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΟΣΩΝ  ΤΟ  ΔΥΝΑΤΟΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

2) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ,  

3)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΟΥ  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ  ΩΣ  ΣΤΟΧΟΣ  ΧΩΡΙΣ  ΝΑ  ΕΠΙΣΚΙΑΖΕΙ 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΣΤΟΧΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ,  

4)ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΩΝ: 

Είναι  κυρίαρχο  ζήτημα  να  εφαρμοστούν  οι  διατάξεις  του  Κώδικα 

Δικαστικών  Υπαλλήλων  για  την  επιλογή  Προϊσταμένων,  έναντι  των 

υποκειμενικών  επιλογών  των  κατά  τόπους  Προϊσταμένων 

Καταστημάτων  που  ελλείψει  λειτουργίας  των  Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων,  αποφασίζουν  τοποθετήσεις  ακόμα  και  αναιτιολόγητες 

καταργήσεις‐παύσεις συναδέλφων από θέσεις ευθύνης.  

4)  ΘΕΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ  ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΥΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  ΙΔΑΧ,  ΩΣΤΕ  ΝΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ  Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΤΟΥΣ  ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ  ΑΚΡΩΣ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  ΣΤΗ  ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  

5)  ΤΑΜΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΩΝ:  Να  θεσμοθετηθεί  επιτέλους  η  ταυτόχρονη 

συνταξιοδότηση με το δημόσιο και να σταματήσει η ομηρεία χιλιάδων 

συναδέλφων.  
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Όμως ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση και προς όλους τους 

αποδέκτες:  

1ο)  Δεν  θα  απεμπολήσομε  επ΄  ουδενί  λόγο  το  δικαίωμα  που 

μας  έδωσε  η ψήφος  των  συναδέλφων  στο  συνέδριο  του  Βόλου:  Να 

διεκδικήσομε  τη  θέση  που  δικαιούμαστε  στο  Προεδρείο,  αυτήν  του 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΟΔΥΕ. Τη θέση αυτή ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΑΡΙΖΟΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ‐

ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΖΑΡΕΥΟΜΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΘΑ 

ΤΗΝ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΜΕ  ΜΕ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΧΡΙ  ΤΕΛΟΥΣ  ΧΩΡΙΣ  ΝΑ  ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΜΕ  ΤΙΠΟΤΑ  ΓΙΑ  ΚΟΚΚΙΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ.  

2ο)  Δεν  θα  μπούμε  σε  κανενός  είδους  συναλλαγή  και  

συμψηφισμό  και  επιζητούμε  την  πλήρη  διαφάνεια  για  όλα  τα 

ζητήματα και κυρίως τα οικονομικά της ΟΔΥΕ.  

3ο)  Δεν  υποκύπτομε  σε  κανέναν  εκβιασμό  από  όπου  και  αν 

προέρχεται, προκειμένου να κερδίσουμε την καρέκλα του Προέδρου 

της  ΟΔΥΕ.  Τον  ρόλο  της  μαριονέτας  δεν  τον  γνωρίζουμε,  ούτε 

προτιθέμεθα  να  τον  παίξουμε.  Άλλωστε  θιασώτες  και  λάτρεις  της 

καρέκλας, από ιδεολογία και μόνο, δεν υπήρξαμε ποτέ.  

4ο) Λόγο και  εξηγήσεις δίνουμε μόνο στους συναδέλφους που 

μας  ανέδειξαν  ΠΡΩΤΗ  ΔΥΝΑΜΗ  στο  συνέδριο  του  Βόλου,  αλλά  και 

στις  χιλιάδες  των  συναδέλφων  ανά  την  Ελλάδα  που  θέλουν  μια 

Ομοσπονδία  που  θα  λειτουργεί  με  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ‐ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  και 

προπάντων με το σλόγκαν «ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ».  
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Αυτά προς γνώση όλων και με την πεποίθηση ότι όλοι θα δείξουν 

την  απαιτούμενη  σύνεση  και  σοβαρότητα,  ώστε  άμεσα  η  ΟΔΥΕ  να 

αποκτήσει Προεδρείο. 

                               Αθήνα 15 Δεκέμβρη 2014 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
για την Ανατροπή 

 

 

ΥΣΤΕΡ.:  Τα  πρακτικά  της  11/11/2014,  που  με  την  επιμέλεια  της 

παράταξης  μας  τηρήθηκαν,  καθαρογράφτηκαν  και  υπογράφηκαν  από 

όλα τα μέλη του Δ.Σ. και χάρις την επιμονή μας και στη συνέχεια και την 

ομόφωνη  συναίνεση  και    των  υπολοίπων  παρατάξεων,  αναρτήθηκαν 

ήδη,  για  ΠΡΩΤΗ  ΦΟΡΑ  ΣΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΑ,  στην  ιστοσελίδα  της  ΟΔΥΕ. 

Πρόθεσή μας  , που είναι και πρότασή μας από το 2012  ,  είναι αυτή η 

τακτική να συνεχιστεί, στο πλαίσιο της πλήρους ενημέρωσης όλων των 

συναδέλφων για όλα τα τεκταινόμενα της ΟΔΥΕ. 

 

 

 


