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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Θέλουµε, µέσα από την καρδιά µας, να ευχαριστήσουµε όλους τους συναδέλφους που
ψήφισαν την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και την ανέδειξαν πρώτη δύναµη στις εκλογές για το
∆.Σ. του Σ∆ΥΑ. Προσπαθήσαµε για ένα ψηφοδέλτιο ανοιχτό σε όλους τους συναδέλφους
που ήθελαν να είναι υποψήφιοι και έχουν τη θέληση να αντιστέκονται σε κάθε επίθεση που
γίνεται στα δικαιώµατα µας (µισθολογικά – ασφαλιστικά – εργασιακά) από την κυβέρνηση
– Ε.Ε. και να αποσπούν κατακτήσεις ακόµα και σε καιρούς µνηµονίων. Έτσι φτιάχτηκε η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ από άξιους συναδέλφους, µε διάθεση να υπηρετήσουν τον κλάδο
που θα έχει ως σύµβολα, την ενότητα των δικαστικών υπαλλήλων, την αγωνιστικότητα και
την ουσιαστική παρουσία σε κάθε µορφής αγώνα, αλλά και στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, ώστε να προστατεύονται ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι, µέσα από ισότιµη και
αξιοκρατική αντιµετώπιση, χωρίς αποκλεισµούς, συντεχνιακές αντιλήψεις, προσωπικές
µικροπολιτικές και υπόγειες διαδροµές.
Ως παράταξη των έργων και των αποτελεσµάτων σας διαβεβαιώνουµε ότι θα συνεχίσουµε
σταθερά και αταλάντευτα την προσπάθεια για την λύση των τραγικών και οξυµένων
προβληµάτων του κλάδου. Με την ψήφο σας αυτή δώσατε για µια ακόµη φορά την
απάντηση στα γνωστά συνεταιράκια και τους ιντριγκαδόρους, πού προσπαθούσαν µε
κάθε τρόπο και µέσον να αµφισβητήσουν τη θέληση των συναδέλφων της Αθήνας.
Προκληθήκαµε από τους λασπολόγους και δεχθήκαµε τον ύπουλο πόλεµο των
«κουκουλοφόρων» και των άθλιων συκοφαντών, που καθηµερινά ως χαµαιλέοντες
διακινούσαν υβριστικά και απαξιωτικά σχόλια.
Ανεξαρτήτου σειράς επιλογής ή ψήφων, µας δώσατε εντολή για µια ουσιαστική
συνεργασία όλων των παρατάξεων, που θα έχει αποτελεσµατικότητα στο έργο µας. Μια
συνεργασία που τελικά δείχνουν να ΜΗ θέλουν όλες οι παρατάξεις. Η ΑΣΚ και οι «ΕΝΩΤΙΚΟΙ»
που µέχρι σήµερα στήριζαν Αντιπροσωπευτικό - Αναλογικό προεδρείο (θέση τους και στην
Ο∆ΥΕ), το «σπάνε» βάζοντας η µία υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου, παρότι τα
αποτελέσµατα την έφεραν δεύτερη και η άλλη στηρίζει αυτή την υποψηφιότητα (τα
γραµµάτια από την Ο∆ΥΕ). Μήπως δεν τους ενδιαφέρει το καλό των συναδέλφων, αλλά η
καρέκλα;;;;; Επιµένουµε στην πρόταση µας για Αντιπροσωπευτικό - Αναλογικό προεδρείο
και περιµένουµε τις υπόλοιπες παρατάξεις να ανταποκριθούν, γιατί η ολοµέτωπη επίθεση
της κυβέρνησης συνεχίζεται και ο χρόνος πιέζει.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Ακόµα και σήµερα η κυβερνητική παράταξη που δεν ήθελε το συνέδριο, για να περάσουν
πρώτα οι νόµοι µε αυτά που θέλουν για τους δικούς τους, συνεχίζει δίχως επιχειρήµατα τη
«λάσπη» και την προσπάθεια να τους «βολέψει». Προτείναµε στις αρχές Ιουλίου (και
ψηφίστηκε) τη διεξαγωγή Έκτακτου Συνεδρίου, προκειµένου το ανώτατο καταστατικό
όργανο του κλάδου να «βάλει φρένο» σ’ αυτή τη απαράδεκτη, αντισυνδικαλιστική,
αντικαταστατική και ΒΛΑΠΤΙΚΗ για τον κλάδο εικόνα και απραξία του προεδρείου

µειοψηφίας της Ο∆ΥΕ. Αλλά και προκειµένου να χαράξει πάλι νέο στρατηγικό σχέδιο για
τον κλάδο µας. Πάρθηκαν οι αποφάσεις, οι οποίες µε ευθύνη του προεδρείου της Ο∆ΥΕ
δεν έχουν φτάσει ακόµα στα χέρια των παραγόντων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, παρά
τις υποσχέσεις του Γεν. Γραµµατέα του υπουργείου ότι θα ληφθούν υπ’ όψη τους και
βρεθήκαµε να διαβάζουµε το άρθρο 48 (πρώην 45, αποκλείοντας ΟΛΗ ΤΗ ∆Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΑΣ από το να επιλέγεται σε θέσεις ∆ιευθυντών) στο νόµο για το σύµφωνο
συµβίωσης, που το συνέδριο ψήφισε να αποσυρθεί.
Με την ευκαιρία σας ενηµερώνουµε συνάδελφοι ότι το συνέδριο µετά και από πρόταση της
παράταξης µας ψήφισε ΟΜΟΦΩΝΑ:
α) ΟΧΙ στην αλλαγή των Κωδίκων
β) Αλλαγές σε διατάξεις του Κώδικα ΜΟΝΟ µετά από πρόταση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ είτε για βελτίωση,
είτε για να αµυνθούµε από επιθέσεις της κυβέρνησης
γ) Να απέχουµε και να εµποδίσουµε κάθε απόπειρα πλειστηριασµού κατοικίας και
δ) Την πραγµατοποίηση άµεσης Πανελλαδικής προειδοποιητικής κινητοποίησης.

Επίσης ένα µήνυµα που βγήκε από το συνέδριο, ήταν η «κακή» λειτουργία του προεδρείου
της Ο∆ΥΕ, για:
•
•

•
•
•
•

την ελλιπή ενηµέρωση των συναδέλφων – συνέδρων – συλλόγων. Σηµειωτέο δε, ότι
δεν υπήρχε εισήγηση του προεδρείου
τη ΜΗ προώθηση για έκδοση το σχέδιο Π. ∆/τος που είχε ετοιµάσει (οµόφωνα) η
προηγούµενη Ο∆ΥΕ και είχε επιδώσει στον τότε Υπουργό ∆/νης, σχετικά µε την δική
µας (κλαδική) αξιολόγηση
την υποβολή ως αιτήµατα του κλάδου στον Υπ. ∆/νης, µη ψηφισµένα και αντίθετα
από τις αποφάσεις θέµατα
τη ΜΗ διαµαρτυρία προς την κυβέρνηση, το ελλειµµατικό ΜΤΠΥ βρήκε «εύκολη λεία»
τους 2000 δικαστικούς υπαλλήλους ως βορά για να εισπράξει εισφορές
τη συγκάλυψη του Γ.Γ. του Υπ. ∆/νης που απαίτησε ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΜΑΣ και
µάλιστα από µηδενική βάση !!!
τη ΜΗ υλοποίηση των αποφάσεων του προηγούµενου συνεδρίου στο Βόλο.

Κι όµως αυτό το προεδρείο συνεχίζει ακόµη και σήµερα να κάνει πως δεν «καταλαβαίνει» και
να «σφυράει» αδιάφορα. Κάναµε Γενική Συνέλευση στην Αθήνα και ο πρόεδρος της Ο∆ΥΕ
έλαµψε δια της απουσίας του. Έγινε η ετήσια Γεν. Συνέλευση της Ένωσης ∆ικαστών &
Εισαγγελέων και παρίστατο σαν εκπρόσωπος µας, πλην όµως δεν ενοχλήθηκε καθόλου
όταν η κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µίλησε για επέκταση του ωραρίου στις έδρες.
Αποκορύφωµα αυτής της λειτουργίας ήταν η ανάρτηση των αποφάσεων του συνεδρίου,
πριν ακόµα τελειώσει το έργο της η επιτροπή που είχε συσταθεί γι’ αυτό το λόγο. Βέβαια το
ίδιο γινόταν και στο άµεσο παρελθόν, όπου το προεδρείο αναρτούσε τις ανακοινώσεις,
χωρίς να λάβουν γνώση και τα 17 µέλη του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
∆εν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συνδικαλιστική τακτική, που µόνο προβλήµατα φέρνει στον
κλάδο. Χρειάζεται αφύπνιση – ενότητα – αγωνιστικότητα - προσπάθεια για να κρατήσουµε
όρθιο ότι ακόµα µας έχει αποµείνει. Ο Σ∆ΥΑ ξεκίνησε κινητοποιήσεις προκειµένου να
αντισταθούµε αλλά και να διεκδικήσουµε. Στηρίζουµε αυτή την απόφαση και σας καλούµε
να κάνετε το ίδιο.
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