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Επειδή, ενόψει της σύγκλησης του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, για 

συγκρότηση σε σώµα και για τα υπόλοιπα τρέχοντα θέµατα του Κλάδου, 

διασπείρονται παρασκηνιακά και στο διαδίκτυο (Οµάδα Επικοινωνίας 

∆ικαστικών Υπαλλήλων στο facebook), διάφορες εικασίες και σενάρια 

περί συµµαχιών, συνεργασιών και κατανοµής θέσεων στα νέο ∆.Σ., 

είµαστε υποχρεωµένοι να τοποθετηθούµε δηµόσια, παρά το γεγονός ότι 

όλα τα παραπάνω στερούνται κάθε ίχνους σοβαρότητας και υπεύθυνης 

στάσης, ειδικά όταν προέρχονται από συνδικαλιστές µε µακροχρόνια 

εµπειρία στα συνδικαλιστικά δρώµενά. 

Θεωρούµε ότι τέτοιου είδους ενέργειες, τακτικές και συµπεριφορές 

διασποράς ψευδών ειδήσεων, µε προφανή στόχευση και για ιδιοτελείς 

σκοπούς, µας θίγουν πρώτιστα ως ανθρώπους και προσβάλλουν βάναυσα 

την ηθική µας και την συνδικαλιστική µας διαδροµή στο χώρο των 

∆ικαστικών Υπηρεσιών. 

Τονίζουµε λοιπόν µε σαφήνεια και σε όλους τους τόνους, 

απευθυνόµενοι σε κάθε «σεναριογράφο» της δράσης µας στο ∆.Σ. της 

Ο∆ΥΕ, ότι: 

1ο) Ως προς το θέµα της συγκρότησης του ∆.Σ. σε σώµα, πάγια 

θέση της παράταξης µας ήταν και παραµένει, το αναλογικό, 

αντιπροσωπευτικό, διαπαραταξιακό Προεδρείο, µε σεβασµό στο 

αποτέλεσµα των εκλογών του συνεδρίου και  την εντολή των 

συναδέλφων. 



 

 

2ο) Και τα 4 µέλη που εκπροσωπούµε την παράταξη της 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο νέο ∆.Σ. (∆ιαµάντης, Πάσχος, Κουφογιώτης, 

Μαυρογένης), αλλά και το σύνολο των  µελών της παράταξής µας, καθώς 

και οι συνάδελφοι που µας στήριξαν στο συνέδριο  και βρίσκονται κοντά 

στις θέσεις και στις αρχές µας, θέσαµε από την πρώτη µέρα εκλογής του 

νέου ∆.Σ. ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές, ως ΒΑΣΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ της συµµετοχής µας στο Προεδρείο του νέου ∆.Σ., το να 

ολοκληρωθεί το έργο της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου του 

Ταµείου, για την διετία 2012-2014, µε γνώµονα το πόρισµα που κατέληξε 

η επιτροπή αυτή και παρουσίασε στην τελευταία συνεδρίαση του ∆.Σ. 

της Ο∆ΥΕ, πριν το συνέδριο, καθώς και την ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ που όριζε τις προϋποθέσεις καταλογισµού των ποσών 

σε φυσικά πρόσωπα, στη βάση 21 σηµείων, όπως αυτή η απόφαση έχει 

δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ. 

3ο) Η εκπροσώπησή µας στα όργανα, δεν βασίζεται στο µοίρασµα 

καρεκλών, αλλά σε αρχές και αξίες, τις οποίες, τόσο σαν παράταξη, όσο 

και σαν φυσικά πρόσωπα σεβόµαστε και αυτό το έχοµε αποδείξει 

πολλάκις στο παρελθόν.  

4ο) Τελειώνοντας, διαµηνύουµε, για πρώτη και τελευταία φορά, σε 

όσους συνθέτουν «σενάρια» µιλώντας για λογαριασµό µας, αφενός, ότι  

πολύ σύντοµα θα διαψευστούν, αφετέρου, ότι δεν θα µπορέσουν να 

πετύχουν τους δικούς τους στόχους, να διασπάσουν την παράταξη της 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και να αποκοµίσουν οφέλη για λογαριασµό τους µέσα από 

τις όποιες διεργασίες συγκρότησης του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. 
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