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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   

για την Ανατροπή 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ 
ΣΤΙΣ 14-7-2015 

  

Μετά από έγγραφο αίτηµα 11 µελών του ∆.Σ. ή αλλιώς των 
παρατάξεων ΠΑΜΕ, ∆ΑΚΕ και ΑΣΚ και αφού υπήρξε µια ολιγοήµερη 
καθυστέρηση λόγω του δηµοψηφίσµατος και του προβλήµατος της 
τραπεζικής αργίας, συνεδρίασε στις 14 Ιουλίου 2015 το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. 

Όπως περιµέναµε , ο λόγος της  έκτακτης σύγκλησης του ∆.Σ. δεν 
ήταν  άλλος από την οργανωµένη σύµπραξη των παρατάξεων που 
απείχαν από τη συγκρότηση του Προεδρείου (ΠΑΜΕ και ∆ΑΚΕ) µε την 
παράταξη της ΑΣΚ που µέχρι τώρα συµµετείχε στο Προεδρείο, αλλά 
όπως φαίνεται δεν µπορούσε να σηκώσει το βάρος της ευθύνης στο 
Προεδρείο του δευτεροβάθµιου οργάνου ή λύγισε κάτω από τις πιέσεις 
κάποιων πρώην συνεργατών της στην προηγούµενη θητεία του ∆.Σ. της 
Ο∆ΥΕ. Και έρχεται να επιβεβαιώσει την άποψή µας αυτή η σηµερινή 
ανακοίνωση (17-7-2015) των 11. Και ο σκοπός για όλη αυτή την κίνηση 
προφανής: ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΠΟΥ 
ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ 2012-2014. 

Εξάλλου η αναλυτική παρουσίαση του τι συνέβη στη συνεδρίαση 
της 14-7-2015, δεν αφήνει καµία αµφιβολία ότι ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΙΑ ΕΠΕΣΑΝ. 

Και για να γίνουµε πιο σαφείς: 
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Α)ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (εκπροσώπων της παράταξης 
ΑΣΚ ): 

Ο συνάδελφος Λυµπερόπουλος , µε την έναρξη της 
συνεδρίασης, κατέθεσε στα πρακτικά κείµενο µε το οποίο 
γνωστοποιούσε τους λόγους της παραίτησης του από τη θέση του 
Γραµµατέα.  

Αλήθεια, σ΄ αυτό το συµβούλιο που καταγγέλλει δεν ήταν 
τόσο καιρό Γενικός Γραµµατέας; Σ΄ αυτό το Προεδρείο στο οποίο 
αίρει η παράταξή του την εµπιστοσύνη της , δεν συµµετείχε; Όλα 
τα θέµατα για τα οποία υπήρχαν αποφάσεις του ∆.Σ. και του 
συνεδρίου δεν συνέβαλε και ο ίδιος για την προώθησή τους; Η 
παράταξή του ΑΣΚ και ο ίδιος προσωπικά µε ανακοινώσεις και 
αναρτήσεις στο facebook, τόσο καιρό τώρα δεν ανέφερε την 
αναγκαιότητα να γίνουν εκλογές στα υπηρεσιακά και να δούµε το 
θέµα αλλαγής του Κώδικα;  

Εκτός αν όλα αυτά τα έλεγε ή τα έκανε « ο άλλος εαυτός» του 
συναδέλφου Λυµπερόπουλου ή εκτός αν ο ίδιος ήταν ωσεί 
παρών(= απών) στην όλη λειτουργία και δράση του Προεδρείου 
του ∆.Σ. εδώ και 8 µήνες, γιατί κάτι τέτοιο δεν το λέει ευθέως, αλλά 
σκοπίµως µιλά για  δήθεν παραγκωνισµούς προσώπων, όταν ο 
ίδιος συµπεριφέρεται πολύ καιρό τώρα όχι ως Γραµµατέας του ∆.Σ. 
της Ο∆ΥΕ, αλλά ως τουρίστας απέχοντας από τις περισσότερες 
δράσεις  του Προεδρείου που ήθελαν τη φυσική του συµµετοχή και 
πρωτοβουλία ή αν ο ίδιος αυτοκριτικά µιλώντας θεωρεί ότι έχει 
έλλειµµα συνδικαλιστικής  γνώσης και επάρκειας. 

Όσο για τις υπόγειες διαδροµές, τις οποίες και ο συνάδελφος 
Λυµπερόπουλος και ο συνάδελφος Βαρελάς καταγγέλλουν µε τις 
επιστολές παραίτησής τους, τους προκαλούµε δηµόσια να 
αναφέρουν ποιές είναι αυτές και από ποιούς, διότι  κατηγορίες που 
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διατυπώνονται γενικά και αόριστα χωρίς αποδείξεις , αποτελούν 
συκοφαντίες και επιστρέφουν στους εµπνευστές τους. 

Τελειώνοντας µε το θέµα της παραίτησης και επειδή σε 
επανειληµµένες ερωτήσεις των µελών µας στο ∆.Σ., αν η άρση 
εµπιστοσύνης προς το Προεδρείο αποτελεί και µοµφή προς τον 
Πρόεδρο και εκπρόσωπο της παράταξης µας, συνάδελφο Γιώργο 
∆ιαµάντη,η απάντηση εκ µέρους του συναδέλφου Λυµπερόπουλου 
ήταν ότι δεν θέτει θέµα µοµφής του Προέδρου, ξεκαθαρίζουµε 
προς κάθε κατεύθυνση ότι: «Όποιος νοµίζει ότι µε την απειλή  
της άρσης εµπιστοσύνης στο  Προεδρείο, θα µπορεί να ασκεί 
εκβιασµούς και να χειραγωγεί τον Πρόεδρο για να «πηγαίνει 
µε τα νερά του», είναι γελασµένος. Όποιος θέλει να θέσει θέµα 
αµφισβήτησης του  Προέδρου ας το κάνει ευθέως και όχι µε 
µεθόδους συνδικαλιστικού τυχοδιωκτισµού. 

Β)ΤΑ «ΧΑΜΕΝΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
∆ΙΕΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟΥ: 

Το θέµα των πρακτικών της προηγούµενης διετίας που δεν 
είχε παραδώσει ο απερχόµενος Γραµµατέας ∆ηµήτρης Λιάτσος 
στο νέο ∆.Σ., θεωρούµε ότι είναι σχετικό µε την παραίτηση του 
Χρήστου Λυµπερόπουλου και η συνάφεια θα φανεί µε την 
παράθεση των στοιχείων-γεγονότων  κατά χρονολογική σειρά. 

Πριν λίγο καιρό, κατά τον έλεγχο που γινόταν προκειµένου να 
παραδοθεί το Ταµείο στον νέο Ταµία , διαπιστώθηκε ότι δεν 
υπήρχαν πουθενά στα έγγραφα της Ο∆ΥΕ τα Πρακτικά 
συνεδριάσεων ολόκληρης της διετίας 2012-2014. Από τότε άρχισε 
µια διαδικασία εξερεύνησης, του πού µπορεί να βρίσκονται.  

Ο υπεύθυνος δε να τα παραδώσει στο νέο ∆.Σ., δηλαδή ο 
απερχόµενος Γραµµατέας ∆ηµήτρης Λιάτσος, σε έξαλλη 
κατάσταση δήλωνε ότι δεν τα έχει ο ίδιος και ότι τα είχε παραδώσει 
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στο συνέδριο του Βόλου στο Προεδρείο του συνεδρίου, 
επιµένοντας µάλιστα ότι ο ίδιος ∆ΕΝ ΤΑ ΕΙΧΕ ∆ΕΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟ 
ΤΟΤΕ. Έφτασε δε στο σηµείο να εµπλέξει διάφορους συναδέλφους 
για την απώλειά τους λέγοντας αρχικά ότι τα είχε δώσει στο 
συνάδελφο Κουφογιώτη να τα φέρει από το Βόλο στην Αθήνα, 
εντελώς ανυπόστατο, αφού ο συν. Κουφογιώτης µετά τον Βόλο 
µετέβη στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Βέροια. Επίσης ενοχοποίησε 
τον συνάδελφο Ιωακειµίδη ότι τα πήρε για να µπλέξει τον 
ίδιο(Λιάτσο), στη συνέχεια ενέπλεξε τον υπεύθυνο της 
µηχανογράφησης της Ο∆ΥΕ Χρυσικό, χωρίς όµως τα πρακτικά 
αυτά να  βρίσκονται πουθενά. 

Μετά από λίγο καιρό, τέλη Μαϊου 2015 και ενώ το Προεδρείο 
είχε γνωστοποιήσει εγγράφως στον συνάδελφο Λιάτσο την 
απώλεια των πρακτικών και τον καλούσε να τα φέρει και να τα 
παραδώσει, ο ίδιος αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό που 
του προσκόµισε ο συνάδελφος Λυµπερόπουλος. Την ίδια δε 
περίοδο ο συνάδελφος Λυµπερόπουλος ανέφερε στον Πρόεδρο 
της Ο∆ΥΕ παρουσία άλλων 3-4 ατόµων ότι «Τα πρακτικά βρέθηκαν 
, τα έχει ο Λιάτσος και θα τα παραδώσει στο νέο ∆.Σ.», ενώ στις 3-
6-2015 την ώρα της επίσκεψης-συνάντησης του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ µε 
τον Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ο συνάδελφος 
Λυµπερόπουλος απευθυνόµενος στον συνάδελφο Μαυρογένη της 
παράταξής µας του λέει: «Βρέθηκαν τα Πρακτικά της Ο∆ΥΕ, 
µάλλον τα είχε κάποια από αυτά ο Χρυσικός και κάποια άλλα ήταν 
αλλού…» , ενώ την ίδια στιγµή απευθυνόµενος στον συνάδελφο 
Λιάτσο που καθόταν πιο µακριά του λέει: «∆ηµήτρη βρέθηκαν τα 
Πρακτικά», για να απαντήσει «όλο απορία» ο Λιάτσος: «Ναι, πού 
ήταν; Είδες που βρέθηκαν τελικά!». Την επόµενη ηµέρα 4-6-2015 
και πριν γίνει η προγραµµατισµένη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, 
µπαίνοντας στα γραφεία της Ο∆ΥΕ τα µέλη της παράταξής µας 
∆ιαµάντης(Πρόεδρος) και Μαυρογένης, ρώτησε ο συνάδελφος 
Μαυρογένης: «Τελικά βρέθηκαν τα Πρακτικά;» και απαντά ο 
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συνάδελφος  Λιάτσος «Ναι ήταν εδώ στα γραφεία». Τότε ο 
συνάδελφος Μαυρογένης, µε επίγνωση της κοροϊδίας που είχε 
συντελεστεί σχολίασε: «Αυτό είναι θαύµα!!!». Τότε ο Λιάτσος 
µαινόµενος και βρίζοντας χυδαία ∆ιαµάντη και Μαυρογένη, 
επιτέθηκε στο συνάδελφο Μαυρογένη, έτοιµος να χειροδικήσει, 
όµως οι φωνές και η αντίδραση του τελευταίου τον έκαναν να µην 
το τολµήσει. Στο τελευταίο δε ∆.Σ. της 14-7-2015 παίχτηκε η 
τελευταία και γελοιοδέστερη πράξη αυτής της κωµωδίας, όταν 
ενώπιον όλου του ∆.Σ. ο συνάδελφος Λυµπερόπουλος αποκάλυψε 
ότι τα Πρακτικά του τα έδωσε ο Λιάτσος και τα έφερε στα γραφεία 
της Ο∆ΥΕ.Και µάλιστα αποκάλυψε ότι αυτό συνέβη την ηµέρα της 
συνάντησης µε τον Γ.Γραµµατέα(3-6-2015), δηλαδή τότε που 
παίχτηκε όλο αυτό στο θέατρο που αναφέρουµε παραπάνω. Στη 
συνέχεια , µετά την αποκάλυψη Λυµπερόπουλου, ο Λιάτσος, χωρίς 
ίχνος ντροπής και µεταµέλειας οµολόγησε ότι τα Πρακτικά τα βρήκε 
σπίτι του. Και δεν ένοιωσε καν την ανάγκη να ζητήσει ένα 
συγγνώµη για την κοροϊδία  προς ένα ολόκληρο ∆.Σ. επί 8 µήνες , 
αλλά και για τις ύβρεις , τους προπηλακισµούς και τις κατηγορίες 
που εκτόξευσε σε διάφορα άτοµα, κυρίως µέλη της παράταξής 
µας. Αυτή τη συγγνώµη, είχε την ευαισθησία και προς τιµήν της, να 
την ζητήσει, για λογαριασµό της ∆ΑΚΕ η συνάδελφος Μαριάνθη 
Μισαηλίδου. 

Η ιστορία των «χαµένων Πρακτικών», πέρα από την ουσία 
του πως λειτουργούσε ένα ∆.Σ. για µια ολόκληρη θητεία και τις 
προθέσεις που είχε αυτή η απόκρυψη, αναδεικνύει και µια άλλη 
πτυχή: την ανηθικότητα κάποιων στον συνδικαλισµό, που 
κόπτονται ότι προασπίζουν τα δικαιώµατα των συναδέλφων. Αυτού  
του είδους λοιπόν τον συνδικαλισµό, εµείς θα τον πολεµάµε µέχρι 
τέλους και θα αποκαλύπτουµε συνεχώς τις «βρωµιές» αυτών που 
τον ασκούν. 

Γ)Η ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ 8 



 

 

6 

 

 

 

ΜΗΝΟ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ 11 ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ∆.Σ.: 

Όλο αυτό το διάστηµα των 8 µηνών της νέας θητείας του ∆.Σ. της 
Ο∆ΥΕ, το Προεδρείο «στα πλαίσια της αδράνειας» που καταλογίζει 
το κείµενο των 11 µελών , έκανε µια σειρά από επαφές και 
παρεµβάσεις σε αρµόδιους φορείς (Υπουργούς, Γενικούς 
γραµµατείς Υπουργείων κλπ), για: 

· Την µε κάθε τρόπο πλήρωση των περισσοτέρων οργανικών 
κενών στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες, µε µόνιµους υπαλλήλους 
µέσω  διορισµών των εν αναµονή διοριστέων του 
ΑΣΕΠ(παλαιότερων διαγωνισµών) ή µε όποια άλλη 
διαδικασία(µετακίνησης-µετάταξης) µπορεί να γίνει αυτό, 
εξασφαλίζοντας  ανάσες στις υπηρεσίες και εργασιακή ηρεµία 
στους µετακινούµενους υπαλλήλους 

· Τις εκλογές των αιρετών στα υπηρεσιακά ∆ικαστικά Συµβούλια, 
στο πλαίσιο σχετικής οµόφωνης απόφασης που έλαβε το ∆.Σ. 
στην συνεδρίαση της 4-6-2015 

· Τις κρίσεις Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων σε όλες 
τις ∆ικαστικές Υπηρεσίες της χώρας 

· Του βαθµολογίου 

· Την ταυτόχρονη  συνταξιοδότηση από το Ταµείο Νοµικών και το 
∆ηµόσιο 

· Τις διεκδικήσεις εκλογικών αποζηµιώσεων για βουλευτικές 
εκλογές 25-1-2015 και δηµοψήφισµα της 5-7-2015. 

· Την επανασύσταση του επιδόµατος ενίσχυσης από το Ταµείο 
Αρωγής. 

Και µέσα στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών κατάφερε: 

1)την µε ταχύτατους ρυθµούς διεκπεραίωση της διαδικασίας των 
µετατάξεων των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα µε τον 
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πίνακα 11Κ, από τους οποίους τελικά 115 επέλεξαν ∆ικαστικές 
Υπηρεσίες και τις µέρες αυτές τα κατά  τόπους εφετειακά Υπηρεσιακά 
Συµβούλια τους υποδέχονται. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο υλοποιήθηκε µία 
διαδικασία την οποία η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης την καθυστερούσε, προφανώς σκόπιµα,  για πάνω από 8 
µήνες. 

2)Σε άµεση συνεργασία µε τον Γ. Γραµµατέα του Υπ. ∆ικαιοσύνης, τη 
δροµολόγηση, άµεσα, λύσης στο οξύτατο πρόβληµα των ∆ικαστικών 
Υπηρεσιών της Κέρκυρας,  

3)Τη σύσταση της Επιτροπής που θα επανακαθορίσει , τις 
σκανδαλωδώς γενόµενες στο παρελθόν κατανοµές, ανάλογα µε τις 
ανάγκες των υπηρεσιών, για τις επόµενες µετακινήσεις υπαλλήλων ,  

4)Την έγκαιρη καταβολή στο Σύλλογο της Αθήνας και στους 
περισσότερους τοπικούς Συλλόγους του εκλογικού επιδόµατος των 
συνεργείων των εκλογών της 25-1-2015, καθώς και την έγκριση 
σεβαστού ποσού (280,00 € ακαθάριστα, περίπου 200-210 € καθαρά), για 
τα εκλογικά συνεργεία του δηµοψηφίσµατος της 5-7-2015, 

5)Την προώθηση προς έκδοση του ΦΕΚ που θα επανακοθορίζει την 
καταβολή επιδόµατος από το ΤΕΑ∆Υ, σε συναδέλφους µε σοβαρά 
προβλήµατα υγείας, 

6) την αποδοχή εκ µέρους του Υπουργείου της αναγκαιότητας ανάδειξης 
νέων αιρετών εκπροσώπων στα ∆ικαστικά Υπηρεσιακά Συµβούλια και 
της επιλογής των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων, για να 
πάψει ο εξευτελισµός της παρουσίας µας στο χώρο της ∆ικαιοσύνης, µε 
τις κατά την κρίση του εκάστοτε Προϊσταµένου ∆ικαστή καθαίρεση ή 
επιλογή συναδέλφων, όπως συνέβη απανωτά σε διάφορες ∆ικαστικές 
Υπηρεσίες(Αθήνα, Πειραιά, Χανιά κλπ). ∆εν είµαστε βοηθητικό 
προσωπικό, διεκδικούµε την αυτοτελή και ανεξάρτητη οντότητά µας που 
προάγεται και µέσα από τη λειτουργία των υπηρεσιακών συµβουλίων.  

Αν όλα τα παραπάνω ανήκουν στην δράση ενός Προεδρείου που είναι 
«αδρανές», φανταστείτε τι θα πετύχαινε αν βρισκόταν σε δράση. Απλά αυτό 
το νέο Προεδρείο µε την ανάληψη των καθηκόντων του άλλαξε  φιλοσοφία 
στον τρόπο δράσης και λειτουργίας και κατάφερε να κάνει αισθητή την 
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παρουσία της προς τους αρµόδιους φορείς, αφενός µεν µε την 
πολυπρόσωπη εκπροσώπηση του ίδιου του ∆.Σ.(στις περισσότερες 
συναντήσεις µε Υπουργούς και Γενικούς Γραµµατείς υπήρχε πολυµελής 
αντιπροσωπεία του ∆.Σ.) , αφετέρου δε  µε την ενεργοποίηση σε επίπεδο 
συνεργασίας στις διεκδικήσεις , των Πρωτοβάθµιων Συλλόγων, αρχής 
γενοµένης από τους Συλλόγους της Αττικής και µε διάθεση αυτή η ενεργή 
συµµετοχή των πρωτοβάθµιων Συλλόγων να επεκταθεί και στην επαρχία. 

Προφανώς αυτή η καινοτόµος λειτουργία και το άνοιγµα του 
δευτεροβάθµιου οργάνου στους τοπικούς συλλόγους δεν αρέσει σε κάποιους 
γιατί «χαλάει την πιάτσα» των ισόβιων εργατοπατέρων του συνδικαλισµού 
που θεωρούν τα όργανα και τις καρέκλες ιδιοκτησία τους. 

Έτσι λοιπόν, άνθρωποι που αυτοαποκλείστηκαν από τη σύνθεση του 
νέου προεδρείου(Λιάτσος, Χανδρινός) ένωσαν τις δυνάµεις τους µε άλλους 
που είχαν ασήµαντη έως ανύπαρκτη συνεισφορά στη δράση του νέου ∆.Σ. αν 
και δήλωναν ότι το στηρίζουν(Λυµπερόπουλος), µε στόχο την ανατροπή του 
Προεδρείου, δηλαδή του Προέδρου που προέρχεται από την παράταξή µας. 
Χωρίς να έχουν το θάρρος να το λένε ξεκάθαρα, αλλά το δροµολογούν αρχικά 
µε το κείµενο –αίτηµα σύγκλησης του ∆.Σ. που υπογράφουν οι 11, το 
συνεχίζουν µε την παραίτηση από Γραµµατέα του Λυµπερόπουλου και το 
προχωρούν µε την πρόταση –απόφαση για σύγκληση έκτακτου συνεδρίου για 
θέµα που ούτε καν υπάρχει ή που δεν έχει τεθεί επίσηµα από κανέναν.  

Και µόνον τυχαία δεν είναι «η ευαισθητοποίηση» των 11, δηλαδή των 
παρατάξεων ΠΑΜΕ-∆ΑΚΕ-ΑΣΚ, αµέσως µετά που το Προεδρείο του ∆.Σ. 
κοινοποίησε εγγράφως, ως όφειλε , αιτήµατα: α)Προς Λιάτσο να παραδώσει 
τα Πρακτικά της διετίας 2012-2014(µετά την γνωστοποίηση αυτή ως εκ 
θαύµατος βρέθηκαν τα πρακτικά!), β) Προς µέλη του ∆.Σ. και άλλα φυσικά 
µέλη που θήτευσαν και στο προηγούµενο ∆.Σ.(2012-2014) να επιστρέψουν 
χρηµατικά ποσά που είχαν λάβει για τις ανάγκες της Ο∆ΥΕ και δεν φαίνεται 
από κανένα παραστατικό ή νόµιµη απόφαση του τότε ∆.Σ. η χρησιµοποίησή 
τους ή άλλως να προσκοµίσουν τα νόµιµα παραστατικά γι΄  αυτά τα ποσά.   

 

 

∆)ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ: 
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Θεωρούµε εντελώς άκαιρη, άστοχη και χωρίς νόηµα την απόφαση 
των 11 για  σύγκληση έκτακτου συνεδρίου στις 10 και 11 
Σεπτέµβρη 2015. Κανένα από τα θέµατα που τέθηκαν ως θέµατα 
του συνεδρίου δεν υφίσταται και δεν µπορεί να είναι θέµα 
συνεδρίου στη δεδοµένη συγκυρία. 

Ειδικότερα:  

            α) ∆εν ετέθη  από κανέναν θέµα τροποποίησης Κώδικα 
∆ικαστικών Υπαλλήλων , αφού καµία τέτοια απόφαση δεν έχει 
λάβει το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. Είναι άλλο ζήτηµα  η συµφωνία ή 
διαφωνία επί της ανάγκης τροποποίησης ή επικαιροποίησής του.  
 Πάµε λοιπόν σε συνέδριο για να αποφασίσουµε ότι δεν 
θέλουµε αλλαγή στον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων; Είναι 
αφελές και να το λέµε. Και αν την εποµένη του συνεδρίου ο 
Υπουργός επιµείνει  στο  θέµα τροποποίησης του Κώδικα, τι θα 
κάνουµε πάλι έκτακτο συνέδριο για να διαβουλευτούµε τι θα 
προτείνουµε ή θα εµµείνουµε στη θέση µας ότι δεν θέλουµε µε 
τίποτα να αλλάξει ο Κώδικας; Γιατί ξέρουµε πολύ καλά ότι η 
πολιτεία διαβουλεύεται νοµοσχέδια που καταθέτει και όχι επί 
προθέσεων νοµοθέτησης. 

           β) Tώρα πληρώνουµε  πολύ ακριβά,  ότι εδώ και δεκαπέντε 
χρόνια που ισχύει ο Κώδικας ∆ικαστικών υπαλλήλων  οι  
προηγούµενες ανίκανες  ηγεσίες της Ο∆ΥΕ δεν φρόντισαν να 
εκδοθούν οι προβλεπόµενες  απ’ αυτόν  Υπουργικές αποφάσεις 
και τα Π. ∆.  Παρά τις έντονες  φωνές και διαµαρτυρίες µας για την 
ολοκλήρωση του Κώδικα δεν ίδρωνε το αυτί τους. 

 Έτσι πλέον ισχύουν και σε µας όλα τα προβλεπόµενα για την 
υπόλοιπη δηµόσια διοίκηση. Τώρα τρέχουµε και παρακαλάµε να  
εκδοθούν  Π.∆.  και Υπ. Αποφάσεις  για να εξαιρεθούµε από την  
Αξιολόγηση των λοιπών υπαλλήλων.  Ένα προηγούµενο σχέδιο  
Π.∆. παρέµεινε  στο συρτάρι του πρώην Υπουργού  κατ’ εντολή 
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της  Ο∆ΥΕ. Αυτοί είναι οι ικανοί πρώην αγωνιστές. Έχουν 
εγκλωβίσει  τον κλάδο σε ένα απίστευτο κυνήγι µαγισσών - 
βαθµολάγνων  προσµονών που πανέξυπνα ο προηγούµενος 
υπερυπουργός της ∆ικαιοσύνης  καλλιέργησε  διατηρώντας  
µάταιες και ανέφικτες υποσχέσεις σε δύσµοιρους, 
ταλαιπωρηµένους από τις µνηµονιακές επιλογές συναδέλφους. 

        Την ίδια ακριβώς ώρα  που µε πίκρα διαπίστωναν τους  
συνοδοιπόρους τους  δικαστικούς  λειτουργούς  να 
ξεπερνούν ανώδυνα χωρίς την ελάχιστη συµµετοχή  την 
καταστροφή που όλοι οι έλληνες πολίτες έχουν υποστεί. 

 γ) Είναι ντροπή να βάζουµε ως θέµα του συνεδρίου τη 
συνέχιση µιας πραξικοπηµατικής πράξης , όπως είναι το πάγωµα 
της εκλογής των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, που 
θεσµοθέτησε ο Αθανασίου µε σκοπό να εξυπηρετήσει 
µικροκοµµατικές και µικροπαραταξιακές  επιλογές κάποιων και µε 
πρόσχηµα το διεκδικούµενο βαθµολόγιο. Μια διοικητική πράξη 
ενός υπουργού, που είναι πέρα για πέρα αντιδηµοκρατική  δεν 
αναιρείται µε αποφάσεις συνεδρίων , αλλά µε µια νέα διοικητική 
πράξη που θα αποκαθιστά τις δηµοκρατικές διαδικασίες στο 
εργασιακό µας περιβάλλον. 

 δ)Το κόστος ενός Έκτακτου Συνεδρίου, που γίνεται σε 
λιγότερο από ένα έτος από το Τακτικό Συνέδριο του Βόλου,  
θα είναι το λιγότερο 50.000 €. Ποιο Ταµείο αντέχει να καλύψει 
ένα τέτοιο κόστος, το ήδη προβληµατικό Ταµείο της Ο∆ΥΕ, 
που έχει εκκρεµότητες σοβαρές από την προηγούµενη διετία 
ή τα εντελώς ισχνά Ταµεία των Πρωτοβάθµιων Συλλόγων που 
µόλις και µετά βίας συντηρούνται; 

Ας µη γελιόµαστε, η σύγκληση του Έκτακτου Συνεδρίου, 
ήταν το άλλοθι αυτών που απεργάζονται ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ και εξυφαίνουν 
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σχέδια για να το πετύχουν µε τη δήθεν εντολή των 
συναδέλφων. Αυτού του είδους το συνδικαλισµό , που 
διεξάγεται υπογείως και µέσω του facebook , όπου 
νυχθηµερόν διαπρέπουν κάποιοι , δεν τον θέλουµε και δεν θα 
αφήσουµε να επικρατήσει. 

Αθήνα 23-7-2015 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

για την Ανατροπή 
 

 


