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Συναδέλφισσα – Συνάδελφε
Η αντιλαϊκή βαρβαρότητα, το σάρωµα όλων των λαϊκών κατακτήσεων, η συντριβή κάθε
δικαιώµατος της εργατικής τάξης, η εξαθλίωση του λαού µας, φαίνεται πως δεν έχουν τελειωµό
!!! Έχουν βάλει στην προκρούστεια κλίνη τα πάντα και απαιτούν να εφαρµοστούν ΟΛΑ εδώ
και τώρα. Τα µέτρα που λαµβάνονται στο όνοµα της κρίσης για τη «δήθεν» σωτηρία της
χώρας, είναι µέτρα στρατηγικού χαρακτήρα για το «κεφάλαιο».
Σε συνέχεια των προηγούµενων κυβερνήσεων (Ν∆ – ΠΑΣΟΚ) η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ υπέγραψε το 3ο (πιο βάρβαρο απ’ όλα) µνηµόνιο και ετοιµάζεται να ψηφίσει όλα τα µέτρα
– λαιµητόµους που προβλέπονται σ’ αυτό. Εξαπάτησε το λαό συνειδητά µε ψεύτικες
υποσχέσεις, υφάρπαξε την ψήφο του και ετοιµάζεται να συνεχίσει και να βαθύνει τον κοινωνικό
Αρµαγεδδώνα, βαφτίζοντας αριστερό αυτή τη φορά κάθε αντιλαϊκό µέτρο.
Η νέα συγκυβέρνηση αποδείχτηκε ένα ισχυρό δεκανίκι του συστήµατος, αφού πρώτα
παραπλάνησε το λαό, συκοφάντησε, υπονόµευσε και αφόπλισε το εργατικό και λαϊκό κίνηµα,
αφήνοντας το απροετοίµαστο και αποπροσανατολισµένο απέναντι στη σφοδρή και βάρβαρη
επίθεση του κεφαλαίου και των τοκογλύφων – δανειστών και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

ΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΜΑΣ
Μία µικρογραφία των παραπάνω συµβαίνει και στον κλάδο µας. Με τις ίδιες αντιλαϊκές λογικές,
νοοτροπίες και πρακτικές αντιµετωπίζονται και τα δικά µας καυτά και οξυµένα προβλήµατα ΚΑΙ
από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εννέα (9) µήνες τώρα. Αναφέρουµε ενδεικτικά:
•
•

∆εν δροµολογήθηκε καµµιά λύση για τη βελτίωση της τραγικής κατάστασης των
συνθηκών δουλειάς
Όχι µόνο δεν προγραµµατίστηκε ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ προσωπικού στα δικαστήρια,
αλλά σταµάτησε και η διαδικασία για την πρόσληψη 100 πληροφορικάριων, διαδικασία η

•

•

οποία τον ∆εκέµβρη 2014 ήταν στο τελικό στάδιο στο ΑΣΕΠ. Ούτε βέβαια το σηµερινό
προεδρείο της Ο∆ΥΕ τόλµησε να ψελλίσει λέξη για την µη υλοποίηση της δέσµευσης, της
προηγούµενης κυβέρνησης (το κράτος έχει συνέχεια) για την πρόσληψη νέων 500
δικαστικών υπαλλήλων µέσω διαγωνισµού του ΑΣΕΠ και 200 επιµελητών (να
σηµειώσουµε εδώ πως οι 115 που έρχονται στα δικαστήρια µέσω των µετατάξεων από
άλλες υπηρεσίες, προέρχονται από τους 236 που προβλέπονταν να έλθουν από πέρυσι
τον Απρίλη).
Η «πρώτη φορά αριστερή» κυβέρνηση απάντησε µε ένα µεγαλοπρεπές όχι στο αίτηµα
για την επαναφορά µας στους βαθµούς του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων
(ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ). Με το προεδρείο της Ο∆ΥΕ να µην τολµά να αρθρώσει ούτε µια
ελάχιστη φωνή διαµαρτυρίας.
Όσο για τις υποσχέσεις της κυβέρνησης (σαν αντιπολίτευση) για τη µονιµοποίηση των
Ι∆ΑΧ;; Ούτε λόγος !!!

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε
Σα να µην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση ετοιµάζει νέες βάρβαρες επιθέσεις στα εργατικά και
λαϊκά δικαιώµατα.
Ειδικότερα για τον κλάδο µας, αφού αύξησε τις εισφορές στην κύρια και επικουρική
ασφάλιση, καθώς και τα όρια συνταξιοδότησης, ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ:
9 Νέο µισθολόγιο – βαθµολόγιο σε εφαρµογή του 3ου µνηµονίου µε το οποίο απειλούνται
νέες περικοπές, σύνδεση του µισθού µε την αξιολόγηση και την παραγωγικότητα.
9 Την ένταξη στην αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων και του κλάδου µας. Μέχρι τώρα
είχαµε γλυτώσει µε πολύ κόπο και αίµα, συντάσσοντας σχέδιο δικού µας Π. ∆/τος µε
βάση τον Κώδικα µας από την προηγούµενη Ο∆ΥΕ που είχε επιδοθεί στον τότε Υπουργό
∆ικαιοσύνης για έκδοση.
9 Νέες κινητικότητες – διαθεσιµότητες. Εθελοντικές αρχικά και όπου αυτές δεν αρκούν θα
µεταβάλλονται σε υποχρεωτικές (µέχρι τώρα είχαµε γλυτώσει απ’ αυτές).
9 Νέο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων µε γραπτές εξετάσεις (µέχρι τώρα µε κόπο και
αγώνα, είχαµε γλυτώσει, διατηρώντας το σύστηµα επιλογής του Κώδικα µας µε την
έκδοση του Π.∆. 39/2012).
9 Την επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά στα
Ειρηνοδικεία, τα οποία είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΤΟΙΜΑ, για να εκτελέσουν αυτό το µέτρο.
9 Την υποχρεωτική εγγραφή στο ΜΤΠΥ, συναδέλφων µας που έχουν διοριστεί µετά την
1.1.1993 και διαγράφηκαν από το Ταµείο Νοµικών, καθώς και όσων διορίστηκαν µετά
την 1.1.2011. Ετοιµάζονται δηλαδή να επιβαρύνουν 2000 συναδέλφους µε πρόσθετη
εισφορά 40 – 50 € το µήνα και απειλούν µάλιστα και µε την είσπραξη όλων των
εισφορών από την ηµεροµηνία διορισµού τους ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ τη στιγµή που
ετοιµάζουν την κατάργηση όλων των επικουρικών συντάξεων !!!!!!

ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΜΑΣ
Και ενώ συµβαίνουν όλα τα παραπάνω και η κυβέρνηση ετοιµάζεται να εξαπολύσει νέα
επίθεση, το σηµερινό (εναποµείναν) προεδρείο της Ο∆ΥΕ δέκα (10) µήνες τώρα από τη
συγκρότηση του:

 ∆ΕΝ πάλεψε για τις προσλήψεις των 100 πληροφορικής, των 500 µέσω ΑΣΕΠ και
των 200 Επιµελητών.
 ∆ΕΝ ψέλλισε καν το αίτηµα για την επαναφορά µας στους βαθµούς µας
(ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ), µε αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί µείζον πρόβληµα µε την
αδυναµία επιλογής προϊσταµένων από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, καθώς και στη
διενέργεια αρχαιρεσιών. Αντίθετα µάλιστα έγραψε στα παλαιότερα των υποδηµάτων
της τις αποφάσεις των ∆.Σ. και των Συνεδρίων και υπονόµευσε το αίτηµα στα
κυβερνητικά και υπουργικά γραφεία από τις πίσω πόρτες.
 ∆ΕΝ προώθησε για έκδοση το σχέδιο Π. ∆/τος που είχε ετοιµάσει η προηγούµενη
Ο∆ΥΕ και είχε επιδοθεί στον τότε Υπουργό ∆ικαιοσύνης, για τη δική µας αξιολόγηση.
 ∆ΕΝ τόλµησε να πει ούτε µια λέξη για την επανασύσταση του επιδόµατος ειδικών
συνθηκών, κι ας το είχε ωριµάσει η προηγούµενη Ο∆ΥΕ αναγκάζοντας τον τότε
Υπουργό ∆ικαιοσύνης να δεσµευτεί στο συνέδριο του Βόλου για την επανασύσταση
του.
 Επιχείρησε δόλια (και από τις πίσω πόρτες) την αλλαγή του Κώδικα ∆ικαστικών
Υπαλλήλων (!!!), παρά τις αντίθετες αποφάσεις του συνεδρίου του Βόλου και του
∆.Σ.. Με πρόσχηµα «ψευτοπροοδευτικές» αλλαγές στον Κώδικα επιχειρούνται
τροποποιήσεις στα συστήµατα βαθµοδοσίας και επιλογής προϊσταµένων υπέρ µιας
κατηγορίας συναδέλφων, σε βάρος άλλης (!!!) και ποιος ξέρει τι άλλες !!!!!

Το χειρότερο όµως όλων είναι ότι ο κυβερνητικός συνδικαλισµός επανήλθε στη
χειρότερη µορφή του. Ο συνδικαλισµός της «πίσω πόρτας» του αποκλεισµού
παρατάξεων και συνδικαλιστών, της µη ενηµέρωσης των συναδέλφων και του
εκφυλισµού, έχει καταστεί καθηµερινό φαινόµενο καθώς και ο συνήθης τρόπος
«δράσης».

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε

Η σωρευµένη πείρα από τους αγώνες του λαού αλλά και τη συνδικαλιστική ιστορία του κλάδου
µας, δείχνουν ανάγλυφα ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΛΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΝ

Είναι η ώρα να ακουστεί η φωνή του ∆ικαστικού Υπαλλήλου δυνατά και µαχητικά. Συνάδελφοι
από διαφορετικές αφετηρίες µέχρι χτες, ενώνουµε τη φωνή µας, αθροίζουµε τις δυνάµεις µας:
¾ Για την ανατροπή των µνηµονίων στον κλάδο µας, αλλά και των αιτιών που τα γεννούν.
¾ Για να σµίξουµε τη φωνή µας µε τη φωνή και άλλων κλάδων και άλλων εργαζοµένων
όλου του λαϊκού κινήµατος.
¾ Για να αποκρούσουµε συντεταγµένα, ενωτικά και οργανωµένα τις επιθέσεις που
έρχονται.
¾ Για να ετοιµάσουµε µε σχέδιο, τιµόνι και όραµα την αντεπίθεση για νέες κατακτήσεις.
¾ Για µαχητική, σοβαρή, πειθαναγκαστική και αξιόπιστη παρουσία στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων.
¾ Για οργανωµένο αγώνα (αµυντικό ή επιθετικό) όπου και όποτε οι περιστάσεις το
απαιτούν.
¾ Για οργανωµένη ενηµέρωση και συσπείρωση σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλα τα
∆ικαστήρια, σε όλους τους Α/θµιους Συλλόγους της Χώρας
¾ Για να αντιπαλέψουµε τον κυβερνητικό συνδικαλισµό.
¾ Για να συγκρουστούµε µε τον εκφυλισµό
¾ Για τη µαζική συµµετοχή και ενεργοποίηση των συναδέλφων µέσα από Γεν. Συνελεύσεις
αλλά και µε τη δηµιουργία Επιτροπών στους χώρους δουλειάς.
¾ Για να βάλουµε τέλος στην παθητικοποίηση, την αδράνεια και την µοιρολατρία.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε

Για να αποκρούσουµε τα χειρότερα που ετοιµάζουν. Για την αντεπίθεση. Για
νέες κατακτήσεις. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ∆ΥΝΑΜΗ Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ……
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΠΛΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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