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Με βάση το άρθρο 7, παρ. 1β του Καταστατικού της Ο∆ΥΕ που 
ορίζει πως "Κάθε µέλος της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ δικαιούται να ελέγχει τη 
διοίκηση και να εκφέρει γνώµη για όλα τα ζητήµατα που εµπίπτουν 
στους σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ και να αξιώνει την εφαρµογή των 
αποφάσεων των συνεδρίων για την υλοποίηση των στόχων της 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ", εκτιµούµε ότι έχουµε την υποχρέωση ως 
πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση-µέλος της (βάσει του άρθρου 
5, παρ. 1α του Καταστατικού) να θέσουµε ορισµένα ζητήµατα-
προβλήµατα, που απαιτούν τη δέουσα προσοχή και αντιµετώπιση. 
 

Πιο συγκεκριµένα: 
1. ∆ιαπιστώνουµε γενικότερα ελλιπέστατη ενηµέρωση (µη 
δηµοσιοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων του ∆.Σ.) για τις αποφάσεις 
και πρωτοβουλίες της Οµοσπονδίας προς τους πρωτοβάθµιους 
συλλόγους, οι οποίοι συχνά ενηµερώνονται πληµµελώς ή και 
επιλεκτικά από προσωπικές επαφές, και πάντως όχι επίσηµα από τον 
αρµόδιο φορέα και την ιστοσελίδα του, µε αποτέλεσµα να επικρατεί 
κατά κύριο λόγο άγνοια των εξελίξεων, σύγχυση από αντικρουόµενες 
πληροφορίες και αντιφατικές ερµηνείες και τελικά αδυναµία έγκυρης 
ενηµέρωσης προς τα επιµέρους φυσικά µέλη-συναδέλφους. Στις 15-03-
2017 κληθήκαµε από την Ο∆ΥΕ οι πρωτοβάθµιοι σύλλογοι να 
αποστείλουµε στοιχεία επικοινωνίας (fax, e-mail, κλπ.) για να ξεκινήσει 
συνεργασία στο πλαίσιο αλληλοενηµέρωσης. Σε ποια περίπτωση 
υλοποιήθηκε αυτή η επαγγελλόµενη συνεργασία; Γιατί, προφανώς, 
¨κούφια είναι τα λόγια, όταν δεν συνοδεύονται από έργα¨. 

Να σηµειωθεί δε, πως δε διαθέτουν όλοι οι συνάδελφοι 
λογαριασµό στο Facebook, το οποίο φαίνεται πως έχει πια αναχθεί σε 
βασική πηγή ανταλλαγής έστω και σποραδικών ή συγκεχυµένων 
πληροφοριών, προτάσεων, απόψεων, διαλόγων, αντί της επίσηµης 
ιστοσελίδας που είναι προσβάσιµη από όλους τους συναδέλφους. 
2. Γινόµαστε τακτικά δέκτες ερωτηµάτων σχετικά µε τις εξελίξεις 
στις σχετικές νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές για το θέµα της 
τροποποίησης του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων, καθώς και της 
ανακατανοµής των θέσεων, που κρίνουµε ότι επιβάλλεται να γίνεται 
µε κριτήρια αντικειµενικά και ορθολογιστικά και όχι εξυπηρετώντας 
επιµέρους σκοπιµότητες βάσει προσωπικών σχέσεων και συµπαθειών. 
Στις 10-03-2017 η Ο∆ΥΕ µας ανακοίνωσε τη συναίνεση της 



Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα για διατήρηση της 
10ήµερης άδειας των δικαστικών διακοπών. Μόνο αυτό ήταν το θέµα 
συζήτησης; Και ποιες ήταν οι δικές µας προτάσεις; Τί πρότειναν οι 
Πρωτοβάθµιοι Σύλλογοι, οι παρατάξεις και τα ορισθέντα µέλη της 
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής; Τι συζητήθηκε στην επιτροπή αυτή 
και ποιες ολοκληρωµένες ή µη προτάσεις κατατέθηκαν; ∆εν έχουµε 
καµία ενηµέρωση από την Ο∆ΥΕ για το πότε προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί το έργο των άνω επιτροπών ούτε καν για την πορεία του 
έργου τους. Με άλλα λόγια, ενώ οι πρωτοβάθµιοι σύλλογοι θα έπρεπε 
να ενηµερώνονται ανελλιπώς, ειδικότερα µε τις παρούσες συνθήκες, η 
Ο∆ΥΕ έχει παροπλίσει την επίσηµη ιστοσελίδα της και δεν προβαίνει 
ούτε σε στοιχειώδη ενηµέρωση των πρωτοβάθµιων συλλόγων της και 
των συναδέλφων εν γένει.  
3. Όσον αφορά στις προσλήψεις νέων συναδέλφων, ζητούµε να 
πληροφορηθούµε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέµα αυτό και ειδικότερα 
να ρωτήσουµε για ποιο λόγο για την Καρδίτσα προβλέπεται µόνο 1 
θέση υπαλλήλου κατηγορίας ∆.Ε. στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας από 
προκήρυξη που αναµένεται προσεχώς και καµία από τις ήδη 
δροµολογηµένες προσλήψεις. Οι δικαστικές υπηρεσίες των άλλων 
νοµών έχουν οργανικά κενά, ενώ για τις αντίστοιχες της Καρδίτσας 
έχουν την εντύπωση ότι είναι πλήρεις; Πού είναι η δίκαια κατανοµή 
των προσλήψεων ή µήπως υπάρχουν υπηρεσίες «Β΄ κατηγορίας», όπως 
προφανώς αυτές της Καρδίτσας; Να σηµειωθεί εδώ χαρακτηριστικά ότι 
για το Ειρηνοδικείο Καρδίτσας δεν συστάθηκε καµία θέση σύµφωνα µε 
τον ν. 4336/15 σε αντίθεση µε όλα τα άλλα Ειρηνοδικεία των νοµών της 
Θεσσαλίας.  
4. Θεωρούµε επίσης ηθική υποχρέωση του κεντρικού 
συνδικαλιστικού µας οργάνου να µας ενηµερώνει για τις συζητήσεις 
και τις αποφάσεις των Συνεδρίων µέσα από την έγκαιρη ανάρτηση των 
υπογεγραµµένων από το Προεδρείο πρακτικών (σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 παρ. 8 του Καταστατικού), ώστε να υπάρχει διαφάνεια στην 
ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν όλους µας. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε την από 15-02-2017 ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ 
σχετικά µε την απόφαση του ∆.Σ. για επεξεργασία και δηµοσίευση των 
αποφάσεων και πρακτικών του Συνεδρίου που έγινε στα Ιωάννινα 
τρεις (3) µήνες νωρίτερα, και που ακόµη δεν έχουµε δει. 
5. Σε συνέχεια της προηγούµενης επισήµανσης, θα θέλαµε να 
αναφερθούµε στην περίπτωση της κατάθεσης στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας προσφυγής κατά υπουργικών αποφάσεων για λογαριασµό 
της Ο∆ΥΕ και ενός περιορισµένου αριθµού συγκεκριµένων 
συναδέλφων που θεωρούν ότι θίγονται από την προαναφερθείσα 
απόφαση, προσφυγή που θα επιβαρύνει µε ένα διόλου ευκαταφρόνητο 
ποσό το ταµείο της Οµοσπονδίας. Εύλογα, εφόσον η Οµοσπονδία 



επιφορτίζεται µε τη στήριξη συµφερόντων ατοµικών και µεµονωµένων 
περιπτώσεων, γεννιέται µια σειρά ερωτηµάτων στη σκέψη όσων έτυχε 
να λάβουν γνώση της προσφυγής αυτής:  
α) Έχει λειτουργήσει κατ’ ανάλογο τρόπο για τη βάναυση κατάργηση 
των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας; 
β) Γιατί να µην κινηθεί αναλόγως και για τους επίσης θιγόµενους 
συναδέλφους µας Ι∆ΑΧ που αποκλείονται από την κατάθεση αιτήσεων 
για την επιλογή Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης;  
γ) Η Ο∆ΥΕ θα λειτουργήσει ανάλογα, όταν τυχόν προσφύγουν 
δικαστικά όσοι συµφωνούν µε την άµεση σύγκληση των υπηρεσιακών 
συµβουλίων; Αναλογίστηκε η Ο∆ΥΕ, πριν αναλάβει δράση, ποιες θα  
είναι οι συνέπειες αυτής της αντιπαράθεσης;  
6. ∆ιαπιστώνουµε µεγάλη και αναιτιολόγητη καθυστέρηση στην 
καταβολή των ποσών που αναλογούν στο Ταµείο του Συλλόγου µας 
ήτοι των οδοιπορικών των αντιπροσώπων µας στο Συνέδριο των 
Ιωαννίνων, καθώς και των εισφορών για το Α΄ τρίµηνο του 2017 (το 
ποσό που αντιστοιχούσε στο τελευταίο τρίµηνο του 2016 καταβλήθηκε 
πριν λίγο καιρό, όπως αναφέρεται και στην από 16-05-2017 
ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ). Υπάρχουν ωστόσο, αρκετές ανάγκες που 
χρήζουν κάλυψης και δηµιουργούν δυσχέρειες, ιδιαίτερα σε µικρούς 
αριθµητικά συλλόγους όπως ο δικός µας. 
 

Καρδίτσα  22.06.2017 

 

Για το ∆.Σ.  

 

 Ο Πρόεδρος                                       Η Γραµµατέας 

 

 

 

Αθανάσιος Βερούλιας                         Χρυσούλα Νασιάκου 


