14/09/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Οι «επιτυχίες» συνεχίζονται)

Συναδέλφισσες – οι,
Στην κλήρωση των Δικαστικών Αντιπροσώπων της 9ης Σεπτεμβρίου έμειναν αδιόριστοι 326
Δικαστικοί Υπάλληλοι.
Πώς συνέβη αυτό ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί πολλοί συνάδελφοι και λογικά δεν θα έπρεπε να
αυξηθεί ο αριθμός των αδιόριστων;;; (ειδικά αφού αυτή την φορά καλύφθηκε πλήρως το ποσοστό 17%
που μας αναλογεί)

Συνέβη για δύο λόγους :
α) Συμμετείχαν στην κλήρωση οι μεταφερθέντες υπάλληλοι ΙΔΑΧ.
β) Στο ποσοστό των Δικαστικών Υπαλλήλων συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια και οι υπάλληλοι της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (και σε αυτή την περίπτωση όσοι διαφώνησαν
χαρακτηρίστηκαν «κακοί άνθρωποι»)

Τι παράγει όμως αυτό και γιατί;
1.
Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι μπορούν να διορίζονται Αντιπρόσωποι της Δικαστικής
Αρχής μετά από αρκετά χρόνια δικαστικής υπηρεσίας. Δηλαδή ο νομοθέτης λέει ότι η
εμπειρία που αποκτά ο Δικαστικός Υπάλληλος εντός της υπηρεσίας μετά από ορισμένα
χρόνια, ανεξαρτήτως τυπικού προσόντος, τον καθιστά ικανό να φέρει εις πέρας την εκλογική
διαδικασία ισότιμα με τους Δικαστές και τους Δικηγόρους. (Αυτό δεν συμβαίνει με τους
υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα)
Τώρα πιά όμως και αφού η προϋπηρεσία των μεταφερθέντων ΙΔΑΧ ακόμη και σε
Ανώνυμες Εταιρείες αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την προϋπηρεσία στα Δικαστήρια
(διορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι και μάλιστα με τον χαρακτηρισμό «Δικαστικοί

Υπάλληλοι» παρά και την περί του αντιθέτου απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ) αυτή η
προϋπηρεσία θα τους αναγνωριστεί και στις κρίσεις για την κατάληψη θέσεων ευθύνης
Τμηματαρχών και Διευθυντών.
(Φυσικά μια «στενή παρέα» δικαστικών υπαλλήλων που θα διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης
δεν θα επηρεαστεί από αυτό αλλά οι υπόλοιποι και ειδικά οι ΔΕ θα πρέπει σιγά – σιγά να
αρχίσουμε να ξεχνάμε την όποια «υπηρεσιακή εξέλιξη».)
Έτσι λοιπόν γίνεται ένα ακόμα μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση που οδηγεί σταθερά στην
κατάργηση κάθε ιδιαιτερότητας του Κλάδου, όπως ακριβώς το επιδιώκει μια μερίδα
συναδέλφων είτε φανερά μέσα από την ηγεσία της γνωστής «Επιστημονικής Ένωσης», είτε
κρυμμένη μέσα στις ηγετικές ομάδες των περισσοτέρων συνδικαλιστικών παρατάξεων.
2.
Ενώ οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν
προβλέπεται από την Εκλογική Νομοθεσία να διορίζονται Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, έχουμε
«καταφέρει» σαν κλάδος (μετά από αρκετή προσπάθεια και αγνοώντας κάθε περί του
αντιθέτου φωνή) να συμπεριλαμβάνονται στις κληρώσεις.
Με αυτό όμως κάποιοι συνδικαλιστές του κλάδου μας πέτυχαν να είναι «ιδιαίτερα
συμπαθείς», με ότι αυτό συνεπάγεται ως προσωπικό όφελος, στις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Δικαιοσύνης οι οποίες συντάσσονται μαζί τους σε κάθε προσπάθεια κατάργησης της
ιδιαιτερότητας του κλάδου μας.
Έτσι λοιπόν και αφού «τακτοποίησαν» όλους τους άλλους, θυμήθηκαν διάφοροι «πονηροί» να
αναφερθούν και στους παλαιότερα διορισμένους Δικαστικούς Υπαλλήλους που εγκλωβισμένοι στον Ε΄
Βαθμό δεν διορίζονται αντιπρόσωποι παρά τα πολλά πλέον χρόνια υπηρεσίας τους αλλά και στους
νεοδιορισμένους με πτυχίο Νομικής φοβούμενοι μην χάσουν εκλογική πελατεία προσβάλλοντας στην
πράξη αυτούς τους συναδέλφους θεωρώντας ότι δεν είναι αρκετά ευφυείς ώστε να καταλάβουν πως
τους «δουλεύουν».
Όσο για την άθλια δικαιολογία ότι κατά το παρελθόν διορίζονταν δικαστικοί αντιπρόσωποι ΙΔΑΧ
που υπηρετούσαν στα Δικαστήρια (πράγμα που γνώριζαν μόνον όσοι «ήταν στο κόλπο» ενώ οι υπόλοιποι
νομίζαμε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει Σύνταγμα και ισχύει), αυτή η ίδια η δικαιολογία αποδεικνύει ότι
κάποιοι είχαν από παλιά συνεργαστεί για να καταργηθεί η μονιμότητα των υπαλλήλων της Γραμματείας
αφού γνώριζαν και απέκρυπταν την ύπαρξή τους. Είναι σαν να λέει κάποιος στο ακροατήριο ότι επειδή
έκλεψε κάποτε ένα περίπτερο και δεν τον πιάσανε έχει το νόμιμο δικαίωμα να κλέβει το ίδιο περίπτερο
όποτε θέλει.
Το σημαντικότερο ερώτημα όμως δεν ποιοι το ήξεραν και το κάλυπταν, αφού εκ των υστέρων
διαπιστώνουμε ότι το ήξεραν πολλοί, αλλά ποιά συμφέροντα εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν από τις
θέσεις των κορυφαίων συνδικαλιστών του κλάδου τόσα χρόνια.
Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι εξυπηρετούσαν απλά κάποια μικρά συνδικαλιστικά παραταξιακά
τους συμφέροντα και πλέον πιστεύουμε ότι έκαναν και κάνουν διάφορα προσωπικά πολιτικά ρουσφέτια
εν κρυπτώ αγορεύοντας μάλιστα την ίδια στιγμή ξεδιάντροπα περί συνδικαλιστικού ήθους και αρχών στα
συνέδρια.

Συναδέλφισσες – οι,
Όσο αυτοί που είναι αγανακτισμένοι με την καταστροφή του Κλάδου σιωπούν και δεν αντιδρούν
αυτή η πορεία θα συνεχίζεται και θα βαλτώνουν όλα τα κλαδικά θέματα.
Όλα τα σημαντικά θέματα αντιμετωπίζονται με «κορώνες» στα συνέδρια και μετά τίποτα.
Θυμηθείτε πόσα έχετε ακούσει για την άμεση ανάγκη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων
μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Τι έχει γίνει; ΤΙΠΟΤΑ!
Η Παράταξή μας κατέθεσε συγκεκριμένη διάταξη νόμου μαζί με εισηγητική έκθεση.
Κατέθεσε κανείς άλλος; ΟΧΙ!
Είπε κανείς να το συζητήσουμε; ΟΧΙ!
Είναι πλέον πασιφανές ότι δεν θέλουν να γίνει ουσιαστικά τέτοια συζήτηση αλλά ούτε και να
γίνουν εκλογές στα Υπηρεσιακά γιατί τότε θα πρέπει πρώτα να απαντηθεί το ερώτημα αν μπορούν ή όχι
να ψηφίζουν και κατ΄ επέκταση να εκλέγονται οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου
92 και μετά να αποφασίζουν για την εξέλιξη των Δικαστικών Υπαλλήλων. (Πουθενά στο Δημόσιο οι
Μόνιμοι Υπάλληλοι δεν έχουν ίδια Υπηρεσιακά Συμβούλια με τους ΙΔΑΧ)
Προτιμούν να συνεχίζουμε επ΄ άπειρον με τοποθετήσεις ή παρατάσεις τοποθετήσεων
Τμηματαρχών και Διευθυντών παρά να αποκαλυφθούν τα ψέματα που έχουν πεί.
Αλήθεια, για τα παραπάνω ποια είναι η επεξεργασμένη θέση του «Επιστημονικού Συλλόγου»;;;
Θυμηθείτε ότι η Παράταξή μας κατέθεσε συγκεκριμένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την
αξιολόγηση των Δικαστικών Υπαλλήλων στην ΟΔΥΕ και μετά από λίγες συνεδριάσεις της
Διαπαραταξιακής Επιτροπής της ΟΔΥΕ καταλήξαμε ΟΜΟΦΩΝΑ σε ένα τελικό σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος για την αξιολόγησή μας όπως προβλέπεται στον Κώδικα.
Πού βρίσκεται άραγε αυτό το σχέδιο;;; Γιατί δεν προωθήθηκε αν και ομόφωνο;;;
Δεν προωθείται γιατί τελικά κανείς στην ΟΔΥΕ δεν θέλει να ισχυροποιηθεί ο Κώδικας Δικαστικών
Υπαλλήλων ελπίζοντας ότι σιγά – σιγά θα ενταχθούμε πλήρως στην Δημόσια Διοίκηση όπως επιθυμεί
(δείτε σχετικές ανακοινώσεις) ο «Επιστημονικός Σύλλογος» που έχει επιβάλλει την άποψή του στην
κορυφή της συνδικαλιστικής ηγεσίας του Κλάδου.
Αυτοί όμως οι ίδιοι που θέλουν να καταργηθεί η ιδιαιτερότητα του Κλάδου και να ενταχθούμε
πλήρως στην Δημόσια Διοίκηση δεν θέλουν να ακούσουν κουβέντα για ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ με
διαφορετικά και σαφώς προσδιορισμένα καθήκοντα ανά τυπικό προσόν, επιδιώκοντας στην πράξη να
έχουν μόνο οφέλη (δηλαδή υψηλότερους μισθούς, αποκλειστικότητα στις καλά αμοιβόμενες θέσεις
ευθύνης κλπ) χωρίς κανένα κόστος (δηλαδή χωρίς την κατ΄ αποκλειστικότητα ανάληψη των πιο
απαιτητικών καθηκόντων της Γραμματείας).
Και ενώ μας οδηγούν στην εξομοίωση με την Δημόσια Διοίκηση έχουν το θράσος να κοροϊδεύουν
τον Κλάδο κατάμουτρα λέγοντας ότι θα διεκδικήσουν επίδομα ειδικών συνθηκών και ταυτόχρονα επίδομα
παραγωγικότητας την στιγμή που το επίδομα παραγωγικότητας προβλέπεται στον 4024/2001 στον οποίο
προβλέπεται ταυτόχρονα και το ότι δεν επιτρέπονται επιδόματα ειδικών συνθηκών.
ΛΕΝΕ ΛΙΓΟ ΑΠ΄ ΟΛΑ ΚΑΙ «ΟΠΟΙΟΣ ΤΣΙΜΠΗΣΕΙ ΤΣΙΜΠΗΣΕ»!

Συναδέλφισσες-οι,
Το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα του Κλάδου δεν είναι η μεταφορά των ΙΔΑΧ στις Δικαστικές
Υπηρεσίες.
Αυτό είναι αποτέλεσμα του προβλήματος.
Το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα είναι η άρνηση της ηγεσίας του Κλάδου να λειτουργήσει υπέρ
του Κλάδου. Και αυτή η άρνηση προέρχεται από κάποιους λόγω της ατομικής τους ανικανότητας και
από κάποιους άλλους λόγω της μη ομολογημένης ένταξής τους στις απόψεις που επίσημα εκφράζονται
από τον «Επιστημονικό Σύλλογο!» που έχουμε προαναφέρει.
Συναδέλφισσες-οι,
Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις να απευθύνουμε έκκληση σε εσάς τους Δικαστικούς
Υπαλλήλους όλων των Υπηρεσιών να ενταχθείτε στην προσπάθειά μας και να πιέσετε σε όλες τις
κατευθύνσεις για την σωτηρία της Ιδιαιτερότητας του Κλάδου.
Την στιγμή που άλλοι κλάδοι (πχ Εφοριακοί) πιέζουν με καλές πιθανότητες επιτυχίας για Ειδικό
Μισθολόγιο, την στιγμή που πλησιάζει Συνταγματική Αναθεώρηση, η ΟΔΥΕ επιλέγει να μην ασχοληθεί με
την προώθηση των θεμάτων μας και την ανάδειξη της Ιδιαιτερότητας του Κλάδου. Το γιατί ας το
συμπεράνει μόνος κάθε ένας και κάθε μία από εσάς.
Εμείς που συμμετέχουμε στην ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ έχουμε αποφασίσει να αναδεικνύουμε και να
προσπαθούμε για όλα τα θέματα του Κλάδου και να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις έστω και σαν
βάση για διάλογο. Αυτό κάναμε μέχρι τώρα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς
η Γραμματεία της ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ

