ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 22 και 23 Μάρτη συνεδρίασε το ΔΣ της ΟΔΥΕ, το οποίο συζήτησε για την
εκτίμηση της κλαδικής απεργίας, τον προγραμματισμό δράσης και άλλα θέματα.
Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικαστικών Υπαλλήλων» τοποθετήθηκε με
κριτήριο την ανάγκη αλλά και τη θέληση πολλών συναδέλφων να συνεχίσουμε
δυναμικά, να ηττηθούν οι λογικές της μιζέριας και του συμβιβασμού.
Για την εκτίμηση της απεργίας τονίσαμε ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στην
απεργία μπορεί να αποτελέσει ένα στέρεο βήμα για να συνεχίσουμε. Πολλοί έκαναν το βήμα,
αρκετοί συμμετείχαν δραστήρια στην οργάνωση της απεργιακής μάχης. Υπογραμμίσαμε ότι
όπου οι Σύλλογοι πήραν πάνω τους την προετοιμασία και οργάνωσαν παρεμβάσεις και
συνελεύσεις, όπου υπήρξε προσπάθεια ενημέρωσης και συζήτηση με τους συναδέλφους,
αυτό συνέβαλε στην επιτυχία της απεργίας, με αρκετά θετικά παραδείγματα σε διάφορες
πόλεις. Παραμένει, βέβαια, αναγκαία η στήριξη και η βοήθεια στους Συλλόγους απ’ την
Ομοσπονδία.
Τα οξυμμένα προβλήματα, οι απαντήσεις που έχουμε πάρει σε όλες τις
πρόσφατες συναντήσεις αλλά και οι διαθέσεις των συναδέλφων επιβάλλουν τη
συνέχιση του αγώνα. Δεν μπορούμε να αποθέσουμε τις ελπίδες μας σε καμία κυβερνητική
εναλλαγή. Το έχουμε δει και ξαναδεί το έργο!
Σχετικά με τον προγραμματισμό δράσης προτείναμε:
1. Να κάνουμε δική μας υπόθεση την πανελλαδική πανεργατική – πανδημοσιοϋπαλληλική
απεργία της 6ης Απρίλη. Να συμμετέχουμε μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε κάθε
πόλη με τα αιτήματά μας (μαζικές προσλήψεις – αύξηση των αποδοχών μας – σύγχρονες
συνθήκες εργασίας), να διαδηλώσουμε ενάντια στην ακρίβεια που μας πνίγει, αλλά και
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία για να απαιτήσουμε να σταματήσει η
εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Στην Αθήνα να καλέσουμε τους συναδέλφους σε
προσυγκέντρωση έξω απ’ το ΣτΕ και στην πορεία προς το Σύνταγμα όπου θα γίνει η
συγκέντρωση των συνδικάτων και των μαζικών φορέων.
2. Μέχρι και το Πάσχα η ΟΔΥΕ να ορίσει μια μέρα πανελλαδικής δράσης όπου όλοι οι
Σύλλογοι της χώρας θα προχωρήσουν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, στάσεις εργασίας,
αποχές, συγκεντρώσεις και άλλες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των αιτημάτων μας.
3. Αμέσως μετά το Πάσχα να διοργανώσουμε μια ανοιχτή εκδήλωση – αγωνιστική
παρέμβαση των δικαστικών υπαλλήλων στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη Δικαιοσύνη
(και πολλές φορές αφήνει έξω παντελώς την ουσία ή κατατείνει στην καταστρατήγηση των
δικαιωμάτων μας, πχ. Ωράριο), με στόχο να αναδείξουμε δημόσια τα αιτήματα και τις θέσεις
μας, με κάλεσμα των ΜΜΕ σε σχετική Συνέντευξη Τύπου, ακόμη και με ζωντανή σύνδεση.
Οι παραπάνω προτάσεις έγιναν ομόφωνα δεκτές, όμως η πλειοψηφία παρέπεμψε
στο Προεδρείο τον ορισμό της ημερομηνίας για την πανελλαδική μέρα δράσης.
Στη συνεδρίαση έγινε και ενημέρωση για τη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε με την ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ σε σχέση με τα σοβαρά προβλήματα στα κτήρια
των δικαστικών υπηρεσιών. Απ’ όσα εξέθεσε η ίδια η εταιρία σε ενημερωτικό της
σημείωμα επιβεβαιώθηκε η τραγική κατάσταση σε πολλά κτήρια και ταυτόχρονα
διαπιστώσαμε ότι οι επισκευές – παρεμβάσεις σε πολλές περιπτώσεις παραπέμπονται στο
μέλλον χωρίς χρονοδιάγραμμα, στην «αναζήτηση χρηματοδότησης».
Στο πλαίσιο της ανάδειξης των τραγικών (ακόμα και επικίνδυνων σε ορισμένες
περιπτώσεις) συνθηκών στις οποίες εργαζόμαστε, προτείναμε να καταγράψουμε όλα τα
προβλήματα και με φωτογραφικό υλικό (με κάλεσμα προς Συλλόγους και συναδέλφους να
μας παρέχουν σχετική καταγραφή) και να τα παρουσιάσουμε στη Συνέντευξη Τύπου.
Το ΔΣ αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες προτάσεις προς αυτή την
κατεύθυνση, να ορίσει επιτροπή απ’ τα μέλη του που θα αναλάβει τη συγκέντρωση αυτού
του υλικού.

Έγινε επίσης συζήτηση για τα όσα προβλέπει το «Ταμείο Ανάκαμψης», στην
κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας Δικαιοσύνης που θα είναι φιλική στα μεγάλα επιχειρηματικά
συμφέροντα και εχθρική στις εργατικές – λαϊκές ανάγκες.
Οι σχεδιασμοί για «αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη» και για δημιουργία
«εργαλείου επιδόσεων των δικαστικών υπαλλήλων» πρέπει να μας βρουν απέναντι!
Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε ήδη τοποθετηθεί – ενημερώσει με προηγούμενη
ανακοίνωσή μας, ενώ αναφερθήκαμε και στο Σχέδιο Νόμου για τον Κώδικα Δικαστηρίων
που –μεταξύ άλλων – εισάγει ως κριτήριο για τη συγχώνευση, κατάργηση, ίδρυση κ.λ.π.
δικαστηρίων το «επίπεδο επιχειρηματικότητας» σε μια πόλη!
Υποστηρίξαμε ότι η Ομοσπονδία είναι αναγκαίο να ενημερώσει όλους τους
συναδέλφους γι’ αυτούς τους σχεδιασμούς.
Όσον αφορά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τους συναδέλφους ΙΔΑΧ
και ενόψει απαντήσεων που περιμένουμε απ’ το Υπουργείο, τονίσαμε ότι εκείνοι που
δημιούργησαν το πρόβλημα είναι και αυτοί που θα πρέπει να «κόψουν τον λαιμό τους» και
να δώσουν λύση στο θέμα χωρίς άλλες καθυστερήσεις και επιβάρυνση των συναδέλφων.
Το ΔΣ της ΟΔΥΕ αποφάσισε ακόμα: να συγκροτηθεί επιτροπή απ’ τα μέλη του για τη
διαμόρφωση πρότασης αναφορικά με τις τροποποιήσεις σε άρθρα του Κώδικα Δικ.
Υπαλλήλων, να προχωρήσει η αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας (με
διαπραγμάτευση επιμέρους οικονομικών ζητημάτων και τη δυνατότητα κατάργησης της
γραμματειακής υποστήριξης), να εκδοθεί ανακοίνωση με την οποία καταδικάζονται μια σειρά
αυθαιρεσίες και άδικες αποφάσεις σε βάρος συναδέλφων κ. ά.
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Η δική μας συμμετοχή και δράση μέσα από τους Συλλόγους μας είναι αυτή που
μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.
Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και παρεμβάσεων περνάει και απ’ τα δικά μας
χέρια, μπορεί να αποτρέψει την παραπομπή τους στις κυβερνητικές καλένδες και την κήρυξη
άτυπου σιωπητηρίου ενόψει εορτών, αργότερα ενόψει εκλογών κτλ κτλ.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε! ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ στις 6 Απρίλη, διαδηλώνουμε για τις
κλαδικές μας διεκδικήσεις, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της
χώρας μας σε αυτόν! Συμμετέχουμε μαζικά σε όλες τις κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες των
Συλλόγων μας!
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