ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 4 Φλεβάρη 2022 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ, μια βδομάδα μετά
τη συνάντηση μελών του ΔΣ της ΟΔΥΕ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Το πρώτο θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση ήταν η εκτίμηση της συνάντησης
αυτής, απ’ την οποία δεν προέκυψε – και δεν θα μπορούσε – καμία δέσμευση για
ικανοποίηση των βασικών διεκδικήσεων και αιτημάτων μας. Στο ίδιο έργο θεατές
δηλαδή…
Τονίσαμε ότι ο δικός μας οργανωμένος αγώνας είναι αυτός που πραγματικά μπορεί να
ασκήσει πίεση ώστε να αποσπάσουμε κατακτήσεις, να αντιμετωπιστούν τα οξυμμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Σε σχέση με όσα ανέφερε ο Υπουργός στη συνάντηση, ξεχωρίσαμε ως ζητήματα που
πρέπει να απασχολήσουν τον κλάδο:
α. τη δεδηλωμένη πλέον πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην ίδρυση της
«Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων» (η οποία συνδέεται με το συνολικό
«μεταρρυθμιστικό σχέδιο» για τη Δικαιοσύνη) και να συνδέσει τις ελάχιστες προσλήψεις που
έχουν προγραμματιστεί για φέτος με τη λειτουργία της Σχολής.
β. την αναφορά σε «μπόνους παραγωγικότητας» μέσω του «Ταμείου Ανάκαμψης» ως
απάντηση στις οικονομικές διεκδικήσεις μας. Υπενθυμίζουμε ότι το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης»
αναφέρεται σε «χρηματοοικονομικά κίνητρα σε δικαστικούς υπαλλήλους για τη μείωση
καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης εφόσον επιτυγχάνονται συγκεκριμένα ορόσημα στη
μείωση των εκκρεμών υποθέσεων».
Τι επιδιώκουν; Με όχημα ένα χρηματικό ποσό – «τυράκι» να μας βάλουν να φαγωνόμαστε
μεταξύ μας για την επίτευξη των «ορόσημων» (κυβερνητικών – κρατικών στόχων δηλαδή), να
μην τηρούμε το ωράριο, να πάψει η αλληλεγγύη μεταξύ μας, να μη διεκδικούμε αυξήσεις!
Θεωρούμε ότι ο κλάδος πρέπει να βρεθεί απέναντι σε όποια προσπάθεια διάσπασης και
εντατικοποίησης της εργασίας μας.
Ακολούθησε για αρκετή ώρα μια έντονη κόντρα - καρεκλομαχία με εκατέρωθεν
αντεγκλήσεις και χαρακτηρισμούς για τη συμπλήρωση του Προεδρείου του ΔΣ μεταξύ των
παρατάξεων των «Ενωμένων Δικαστικών Υπαλλήλων» και της ΔΑΚΕ. Επιμείναμε ότι οι διαμάχες
για μια θέση στο Προεδρείο δεν αφορούν κανέναν συνάδελφο και θα πρέπει να επικεντρωθούμε
στην αντιμετώπιση της επίθεσης που δεχόμαστε, στην οργάνωση του αγώνα μας.
Όταν έληξε η «σύρραξη» (μακάρι να δούμε τέτοια ενέργεια και ζήλο και στη συμμετοχή
στις κινητοποιήσεις), μπορέσαμε να συζητήσουμε για τα βασικά και τα ουσιώδη. Σημειώσαμε ότι
ήμασταν η μόνη παράταξη που διαφώνησε με την αναβολή της απεργιακής κινητοποίησης που
είχε αποφασίσει το ΔΣ στην προηγούμενη συνεδρίασή του.
Υπογραμμίσαμε ότι οι αποφάσεις του ΔΣ πρέπει να υλοποιούνται και όταν καθυστερεί η
υλοποίηση όσων αποφασίζουμε να γνωρίζουν τα μέλη του ΔΣ (και κατ’ επέκταση και οι
συνάδελφοι) για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και να αναλαμβάνει ο καθείς την ευθύνη του γι’ αυτό.
Για την προετοιμασία της κλαδικής απεργίας που θα γίνει στις 2 Μάρτη, προτείναμε
να ξεκινήσουν άμεσα οι κινήσεις προετοιμασίας – διαμόρφωσης μαχητικού κλίματος, με
συγκεντρώσεις, Γενικές Συνελεύσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα.
Επίσης, να πραγματοποιηθεί η εκκρεμούσα σύσκεψη συντονισμού με τις άλλες
Ομοσπονδίες του Δημοσίου για το ζήτημα της υποστελέχωσης, να συνεχιστούν οι επαφές με
φορείς, κόμματα κτλ.
Η κατεύθυνση μας πρέπει να είναι: Πιο δυναμικά, πιο μαχητικά, πιο θαρραλέα.
Σύγκρουση και όχι «χαϊδέματα» και παραχώρηση χρόνου στους εκάστοτε κυβερνώντες.
Με όλες τις δυνάμεις, με όλους τους συναδέλφους να τα δώσουμε όλα για την επιτυχία
της απεργίας, για την κλιμάκωση του αγώνα μας.

Προτείναμε ακόμα να προκηρυχθεί άμεσα η απεργία – αποχή από την
«αξιολόγηση», όπως αποφάσισε το Συνέδριο της ΟΔΥΕ στη Θεσσαλονίκη. Η πλειοψηφία
του ΔΣ αρνείται να υλοποιήσει την απόφαση του Συνεδρίου, προβάλλοντας διάφορες
δικαιολογίες, καθώς ουσιαστικά συμφωνεί με την «αξιολόγηση». Καταγγέλλουμε την πρακτική
αυτή και απαιτούμε να γίνει πράξη η θέληση των συναδέλφων όπως εκφράστηκε στο Συνέδριο.
Επίσης, το ΔΣ της ΟΔΥΕ μετά από πρόταση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» αποφάσισε
τη συγκρότηση ομάδας από τα μέλη του, η οποία θα έχει ως έργο τη διαμόρφωση του
πλαισίου αρχών – θέσεων για τη στάση των εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια και την ενημέρωση των συναδέλφων.
Κλείνοντας, προτείναμε την έκδοση ψηφίσματος αλληλεγγύης στου εργαζόμενους της
ΛΑΡΚΟ, ψηφίσματος στήριξης των συναδέλφων που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυθαιρεσίες άδικες αποφάσεις και την οργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας (8η
Μάρτη). Αναφερθήκαμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι ΙΔΑΧ σχετικά με τη
μονιμοποίησή τους, στην ψηφιακή καταγραφή των πρακτικών και τις καθυστερήσεις της
αποηχογράφησης, στα κτηριακά ζητήματα. Προς διερεύνηση συμφωνήσαμε να τεθεί το θέμα της
αναβάθμισης της ιστοσελίδας της ΟΔΥΕ.

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Δεν αξίζει σε κανέναν από εμάς να εργάζεται υπερωριακά δίχως να
αμείβεται, να εργάζεται με αποδοχές καθηλωμένες για παραπάνω από δεκαετία
που τις «ψαλιδίζουν» κι άλλο η ακρίβεια και οι φόροι.
Δεν αξίζει σε κανέναν από εμάς να βγάζει δουλειά για δυο και για τρεις
επειδή οι δικαστικές υπηρεσίες αδειάζουν καθημερινά, να δουλεύουμε σε
δικαστήρια – ψυγεία.
Έχουμε δύναμη, είναι καιρός η αγανάκτηση, η οργή μας να μετατραπεί σε
πράξη: σε μαζικό μαχητικό απεργιακό αγώνα για να επιβάλλουμε το δίκιο μας.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!
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